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  شكر وعرفان
إلى كل من أسدٰى إليَّ نصيحة،أوأعانني و لو بشطر أتقدم بالشكر الجزيل والثناء الجميل 

كلمة، أو أسھم في مساعدتي، Kجل إنجاز ھذه اKطروحة، سائ4ً الباري تعالى أن يوفقھم 
وأخص بالذكر . وأن يشكر لھم سعيھم، وأسأله تعالٰى أن يوفقني Kن أكون عند حسن ظنھم

فاناً وتقديراً لفضله وجھوده في أستاذي الفاضل الدكتور حكمت عبيد الخفاجي حبّاً وعر
ا6شراف علٰى ھذه اKطروحة ، وكان له الفضل في  اختياري لموضوعھا و مساعدتي في 
تذليل الصعاب، ورفع العقبات، والمضي قدماً في البحث بإشرافه وتوجيھاته ونصائحه، اذ لم 

رصين البحث وإتمام يأل جھداً إ] وبذله لي، وأعطاني جّل وقته، واسھم اسھاما فّعا] في ت
  .اKطروحة  علٰى أكمل وجه

و أتقدم بالشكر الجزيل الى جميع  أساتذتي في كلية الفقه الذين َحبَْوني، بمعاني المعرفة 
وسبل العلم، وأخص بالذكر  اKستاذ اKول المتمرس الدكتور محمد حسين الصغير الذي كان 

  .كاKب  الشفيق علٰى أو]ده والمرشد الروحي لط4به
و أتقدم بالشكر الوفير للدكتور صباح عباس عنوز، عميد كلية الفقه، الذي تحمل أعباء 

  .فتح الدراسات العليا في الكلية، وقد نشأت وتطورت وأثمرت بجھوده ووجوده
والواجب يحدو بي ان ] أنسى بالشكر شيخي ومعلمي الكريم اية هللا الشيخ فاضل 

من وقته الثمين في مراجعة مباحث اKطروحة الصفار الذي اضطھدته كثيرا و أخذت 
  .وفصولھا  الذي أرجو من هللا تعالى ان يجعله زيادة في حسناته 

كما أتقدم بالشكر لكل من أسھم بجھٍد، أو أرشدني إلى مصدٍر، أو أعانني بمقابلٍة، 
  .ومراجعٍة، أو تنضيد الحروف، لھم جميعاً شكري  وتقديري

الجزيل إلى إدارة مكتبة الروضة الحيدرية وكادرھا، وكذا و]يفوتني أن أتقدم بالشكر 
مكتبة ا6مام الحسن ومكتبة أمير المؤمنين ومكتبة ا]مام الحسين ومكتبة العتبة العباسية 

  .ومكتبة السيد الحكيم وكوادرھا ا]كارم
  

                                                                                
  الباحث
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  بسم هللا الرحمن الرحيم

  مقدمة

الحمد له كما يستحقه وبما ، )الحمد z من أول الدنيا الى فنائھا ومن اyخرة الى بقائھا(  

لذين عالمين محمد وآله الطيبين الطاھرين اثم الص4ة والس4م على من بعثه رحمة لل. ھو أھله

  :وبعد .من عباده ضلّ جعلھم أئمة يھدون بھديه من 

فمن الواضح الجل�ي ان الق�ران الك�ريم ھ�و الكت�اب ال�ذي انزل�ه هللا س�بحانه وتع�الى عل�ى نبين�ا 

س�4مية وم��ا اذ يتن��اول ھ�ذا الكت�اب الك�ريم المب��ادئ العام�ة للرس�الة ا6 ، )ص�لى هللا علي�ه وآل�ه وس�لم(محم�د 

ي�رتبط بھ�ذه الرس�الة م��ن عقائ�د وأحك�ام وأخ��4ق  وھ�و م�ا تض�منه ال��نص القرآن�ي عل�ى وف��ق 

  :صياغة خاصة متسمة بجانبين مھمين ھما

  :الجانب الفني والجانب العلمي

 )ص�لى هللا علي�ه وآل�ه وس�لم(اما الجانب الفني فيتناول الظاھرة ا]عجازي�ة الت�ي تخ�ص نبين�ا اKك�رم محم�د 

بالنس��بة إل��ى ص��ياغة ال��نص القرآن��ي، م��ن حي��ث قيمت��ه الب4غي��ة وم��ا   معجزت��ه الخال��دة بع��ّده

تتضمنھا م�ن خص�ائص متنوع�ة عن�ت بھ�ا كت�ب ا]ع�4م واس�تظھرت اس�رارھا مم�ا ] يتس�ع 

  .المقام لذكرھا في ھذه العجالة

واما الجانب العلمي فيتناول كل ما حواه الكتاب المجيد من علوم خدمت القران الكريم 

وانبثقت من�ه، فھ�ي تمث�ل ك�ل م�ا رس�مه هللا تع�الى لن�ا م�ن مب�ادئ تخ�دم الب�احثين ف�ي تحص�يل 

المعارف والعلوم التي تتعلق ببراءة ذمة المكل�ف م�ن جھ�ة، و زي�ادة آفاق�ه المعرفي�ة م�ن جھ�ة 

  .أخرى

و] ري��ب ف��ي ان كت��اب هللا تع��الى يتن��اول جمل��ة م��ن العل��وم الت��ي أح��اط بھ��ا العلم��اء 

6مع��ان لتعي��نھم ف��ي اس��تظھار الحق��ائق والكش��ف ع��ن مع��اني الق��ران العظ��يم وأكث��روا بھ��ا ا

  .للوصول إلى مراد هللا تعالى في كتابه الكريم

و] شك من انه كان بمق�دور هللا س�بحانه وتع�الى ان يص�وغ الق�ران العظ�يم عل�ى وف�ق 

كم�ة جملة مبادئ وعلوم واضحة وجاھزة ] لبس فيھا و] غموض، ولكنه س�بحانه وتع�الى لح

خاصة جعل ھذا القرآن محفوفاً بجملة ظواھر علمية وفنية وتعبيرية، وترك للقراء والب�احثين 

فرصة بحث ودراسة ھذه العلوم وا6فادة منھا سواء أكانت ھ�ذه العل�وم مم�ا لھ�ا ع4ق�ة وطي�دة 



 15

رون أف�4 يت�دب: (ق�ال تع�الى . في استنباط اKحكام الشرعية، أو المبادئ العقائدية أو اKخ4قي�ة

  .)24/محمد() القرآن أم على قلوب أقفالھا 

وقد عنى المفسرون واKصوليون على حّد سواء بھذه العلوم، وتوس�لوا بھ�ا و وظفوھ�ا 

  .في عملھم ك4 على حده

يرى بعض الباحثين أن ] ت�أثير لعل�وم الق�ران بعنوانھ�ا الخ�اص ف�ي عم�ل اKص�ولي؛ 

و يتن��اول عل��م الع��ام والخ��اص بعنوان��ه الع��ام فاKص��ولي ] يتعام��ل م��ع عل��وم الق��ران، وإنم��ا ھ��

  .ويتناول المطلق والمقيد بعنوانه العام، وھكذا  سائر المسميات التي تشبه علوم القران

ا] ان الباحث كانت له وجھة نظ�ر مغ�ايرة؛  -يقول به نمع كل التقدير لم -وھذا الرأي

، وعل�وم الق�ران )1( ل�بس في�هإذ ان تأثير القران الكريم بشكل عام في علم اKص�ول، واض�ح ]

  من القرآن فكيف ] يكون تأثير  لھا على عمل اKصولي أو يكون عمله بمنأى عنھا؟

وظ�ائف (وھذا اKمر أثار فضول الباحث ]ختيار موضوع ھذه الدراسة والموسومة ب�ـ

فسر ، بغية إبانة مدى تأثير علوم القرآن في عمل الم)علوم القران عند المفسرين واKصوليين

وعمل اKصولي، وتوضيح الف�وارق ف�ي اعط�اء المف�اھيم العام�ة لعل�وم الق�رآن م�ع ش�يء م�ن 

  .التحليل والترجيح أو التوفيق والجمع بين الرأيين عند التعارض

وتج��در ا]ش��ارة ھن��ا ال��ى أن موض��وع ھ��ذه الدراس��ة ك��ان باش��ارة م��ن أس��تاذي الك��ريم 

]طروح�ة وق�د اتح�دت وجھ�ات النظ�ر المش�رف عل�ى ھ�ذه ا) حكمت عبي�د الخف�اجي(الدكتور 

بيني وبين استاذي الذي غمرني برعايته ا]بوية والعلمية فأنجز ھذا الجھد المتواضع والحم�د 

z.  

  

  

  :كان من اسباب اختياري لموضوع ھذه الدراسة ما ياتي 

إن دراسة القران الكريم بكل اعتباراته ومن جميع الجوان�ب تع�د ش�رفا عظيم�ا لك�ل -1

ما من علم اشرف في موضوعه وغرضه من عل�وم الق�ران الك�ريم ال�ذي أمرن�ا هللا دارس ؛إذ 

                                                
جامع�ة ) 2008. (لل�دكتور الش�يخ وفق�ان) اثر القران الكريم في علم اKص�ول(أطروحة الدكتوراه ) ظ( )1(

  .فقد أجاد في بيان ھذا اKثر. كليه الفقه/ الكوفة
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، )يوم ] ينف�ع م�ال و] بن�ون( تعالى بتدبر آياته وفھم معانيھا واتخاذھا  منھجا وسبي4 للنجاة  

  .فكان حرّي بالباحث أن يلتفت إلى ذلك

رحل���ة فف���ي م، إن لموض���وع البح���ث ع4ق���ة وطي���دة باختص���اص الباح���ث ال���دقيق  -2

ب��ن  يالس��يد عل�� -تن��اول الباح��ث دراس��ة منھجي��ة اح��د اKع��4م المفس��رين وھ��و) الماجس��تير(

فك�ان موض�وع ، )مقتني�ات ال�درر وملتقط�ات الثم�ر(ف�ي تفس�يره) ھـ1353(-الحسين الحائري

وم�ن ش�ان ذل�ك أن يزي�د ف�ي معرفي�ة الباح�ث ، ھذه الدراسة مكم4 لما ج�اء ف�ي تل�ك المرحل�ة 

وھو الھدف نفس�ه ال�ذي عمل�ت ، اناته العلمية في خصوص علوم القرانويسھم في تطوير إمك

Kجله عمادة كلية الفقه الموقرة في فصل قسم عل�وم الق�ران ع�ن قس�م الفق�ه وأص�وله وجعلھم�ا 

  .قسمين منفردين 

دفعه إلى البحث عن علومه ،حب الباحث وشغفه بالقران الكريم منذ نعومة أظفاره  -3

ل دراس�ة عل�م التفس�ير وم�ا يخ�دم الق�ران الك�ريم م�ن عل�وم تع�د م�ن واستكناء أسراره من خ4

، الذي دخل في موضوع ھذه الدراسة فزاد في أھميتھ�ا  -مث4-آليات المفسر كعلم أصول الفقه

  .بعده من أھم العلوم الشرعية

عل�ى ح�د –إن ھذه الدراسة تعد رائدة في مجالھ�ا إذ ھ�ي بك�ر ل�م يتط�رق الب�احثون  -4

لمثلھا ولم يلتفتوا إل�ى أھميتھ�ا مم�ا يجعلھ�ا ذات أھمي�ة بالغ�ة ف�ي رف�د المكتب�ة  -اط4ع الباحث

  .  ا6س4مية بالعلوم الجديدة في موضوعھا لتكون اسھامة متواضعة في خدمة العلم والعلماء

ولما كان القرآن الكريم مم�ا ] يمك�ن Kح�د أن يعم�ل ب�ه، إ] بع�د تفس�يره وفھ�م معاني�ه 

يق ذل�ك ھ�و العل�م بعل�وم الق�رآن، وھ�ي كثي�رة ومتع�ددة ومتنوع�ة ف�ي وتوضيح مبھماته، وطر

وما م�ن ن�وع م�ن اKن�واع إ] ول�و أراد ا6نس�ان استقص�اءه ]س�تفرغ عم�ره ث�م ل�م ( أغراضھا

، وان منھا ماله صلة وطيدة بعمل المفسر وعمل اKصولي، ومنھا م�ا ھ�و بعي�د )1()يحكم أمره

إي��راد عل��وم الق��ران المش��تركة ب��ين المفس��رين ع��ن ذل��ك، ولھ��ذا فق��د اقتص��ر الباح��ث عل��ى 

  . واKصوليين فحسب تاركا ما ليس له ع4قة بذلك كعلم الرسم القرآني مث4ً 

                                                
  .12-1/19:مقدمة البرھان، الزركشي )1(
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وأكثر ما واجه البحث صعوبة ھو انع�دام مث�ل ھ�ذه الدراس�ة ل�دى الب�احثين، إذ ل�م يج�د 

تظھ��ر دراس��ة تع��ين ف��ي عمل��ه وتوص��ل إل��ى الحقيق��ة المنش��ودة، و -بح��دود اط4ع��ه -الباح��ث

  .الھدف من ھذه الدراسة، فأضاف ذلك جھداً مضاعفاً إلى جھد الباحث

فض4 عن العقبات الفكرية وا]جتماعية الخاصة بالباحث، والظروف ا]منية الص�عبة 

التي يمر بھا بلدنا الحبيب، با]ضافة الى إن موضوع الدراس�ة ي�رتبط ارتباط�اً مباش�راً ب�أكثر 

عل���م التفس���ير وعل���م اKص���ول، وان محاول���ة ا6حاط���ة : االعل���وم دق���ة وعمق���اً وخط���ورة وھم���

بمسائلھما وحّل رموزھما المعقدة ] يتسنى إ] بجھد وتدبر كبي�رين، وذل�ك يس�تدعى ا6حاط�ة 

فك�ان عل�ى الباح�ث .بعلوم أخرى تعّد بمثابة مقدمة لھما، كعلم اللغة والفق�ه والح�ديث، وغيرھ�ا

ج م��دى ت��أثير تل��ك العل��وم ف��ي عملھ��م اذ ل��م أن يس��تقرا عل��وم الق��ران عن��د المفس��رين ويس��تنت

والح�ال نفس�ه عن�د اKص�وليين ال�ذين تع�املوا م�ع عل�وم ، يصرحوا بذلك ف�ي بط�ون تفاس�يرھم

الق��ران بع��ّدھا م��ن المباح��ث اللفظي��ة فك��ان عل��ى الباح��ث ان يس��تنبط ذل��ك الت��أثير عل��ى عم��ل 

وم الق�ران عل�ى عم�ل اKصولي وصبه في بوتقة الھدف من ھذه الدراسة وھو إثبات ت�أثير عل�

  .المفسر واKصولي وإيجاد الصلة بينھا وعلمّي اKصول والتفسير

وعل��ى ال��رغم م��ن أن الباح��ث ق��د ت��ّوخى الح��ذر والحيط��ة فيم��ا كت��ب وج��د واجتھ��د ف��ي 

إيضاح الھدف من ھذه الدراسة إ] إن التقص�ير يل�ّوح ل�ه ويھ�يّمن عل�ى ش�عوره، واغل�ب ذل�ك 

هللا العلي العظيم من كل خطأ و زلل وقعت فيه بسبب جھلي سببه خارج عن إرادته، فاستغفر 

وقلة علمي، وحسبي ان هللا تعالى مطّلع على ما ب�ذلت م�ن جھ�د ول�م ادخ�ر وس�عاً لخدم�ة ھ�ذه 

  .الدراسة، واستفراغ وسعي من اجل ذلك خدمة للعلم والعلماء

يخرجن�ي  وأتضرع إلى المولى الغفور ان يمّن علّي برضاه فھو غاية ما أرج�و وان ]

من ھذه الدنيا حتى يرضى عني وان يوفقني إلى ما به النج�اة ي�وم ] ينف�ع م�ال وبن�ون ا] م�ن 

  .واستغفر هللا ربي العظيم وأتوب اليه. أتاه بقلب سليم

  

  وآخر دعوانا ان الحمد z رب العالمين

  

  الباحث
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  التمھيد

  تداخل العلوم ومعيار تمايزھا

، ايج��اد الع4ق��ة ب��ين عل��وم الق��رآن وعل��م اKص��وليھ��دف البح��ث ف��ي ھ��ذا المق��ام ال��ى   

وإمكانية تداخل علمّي التفسير واKصول بشكل خاص والعلوم بشكل عام من خ4ل المق�دمات 

  .ا]تية

   :موضوع العلم  - المبحث اiول

كل علم مؤلف من قضايا ومسائل عدة وُمختلفة في دائرة أُفق ذل�ك العل�م  ان] شك في 

  .موضوع في شتى العلوم  إلىف بين العلماء في أصل الحاجة َوقََع الخ4 وإنما. 

، وبعب�ارٍة  )2( ) )1(بح�ث ع�ن عوارض�ه الذاتي�ةيال�ذي ( والُمراد بموضوع العلم ھ�و             

يكون أھل العل�م بص�دد بيان�ه والبح�ث ع�ن عوارض�ه ، فھ�و  يُقَصد بموضوع العلم ما: أُخرى 

طة بين مبادئ تلك المسائل ، كموضوع الوجود في عل�م الجھة الجامعة لمسائل كل علم والراب

  .، والكلمة في علم النحو ، ونحو ذلك الفلسفة 

ب��ين العلم��اء ض��رورة وج��ود موض��وع لك��ل عل��م وف��ن ، تلتق��ي في��ه  )*(وق��د أش��تھر          

موض����وعات مس����ائِلِِه ، ويك����ون ھ����ذا الموض����وع ھ����و م����ورد البح����ث بأحوال����ه َوأط����واره ، 

  .)3(ه ، وأحكامه وخصوصياته ، وآثار

                                                
الت�ي تلح�ق الش�يء لم�ا ھ�و ، كالتعج�ب ال4ح�ق ل�ذات ا6نس�ان أو لُجزئ�ه ، ( العوارض الذاتي�ة ھ�يَّ .   (1)

طة أمر خ�ارج عن�هُ ُمس�اٍو لَ�هُ ، كالض�حك اطة أنه حيوان ، أو بوساسل�نسان بوكالحركة با6رادة ال4حقة 
 . 130/ ، التعريفات ، الجرجاني ) طة التعجب االعارض ل�نسان بوس

  .3/507:ا]نصاري،الموسوعة الفقھية الميسرة)ظ(و،1/40:ابن عابدين،حاشية رد المختار. (2)
يك�ون لك�ل عل�م ان  وفي قِبال ھذا المشھور كانت ھناك دعوى ُمناقض�ة ، ت�دعو إل�ى ع�دم ض�رورية(*) . 

] أن لكل عل�م ، موضوع تدور حولَهُ مسائِلَهُ ، وإنما ھناك خصوصية كامنة في المسائل نفسھا تجمع بينھا
علم النحو ، : موضوعاً ُمقدماً عليه ، وإنما كان إسناد الموضوع إلى العلوم َمجازياً ] حقيقياً كما في قولنا 

إنّا ما ورثن�ا عم�ن تَق�دَّمنا ف�ي ( (  110/  4:  ُمستَدلين بقول ابن سينا في الشفاء . وغيرھا ...... علم الفقه 
دنا في�ه ، وأما تفصيلھا  وإفراد كل قياس بشروطه وض�روبه فھ�و أم�ر ك�دّ اKقيسه إ] ضوابط غير ُمفصلة 

أص�ول +  3/  1: أج�ود التقري�رات ، الن�ائيني ) ظ( ))أنفسنا وأسھرنا أعيُننا حتى استقاَم عل�ى ھ�ذا اKم�ر 
حاش��ية  كفاي�ة اKص��ول ، +  28/ 1: محاض��رات ف�ي أص��ول الفق�ه  ، الخ�وئي +  2/  1: الفق�ه ، المظف�ر 

   . 2/ 1: ني جاالقو
محم��د ب��اقر ، دروس ف��ي عل��م ا]ص��ول +23/الش��وكاني، ارش��اد الفح��ول +17:ا]م��دي، ا]حك��ام )ظ.( (3)

 . 62/  1: مباحث في علم اKصول  ، الفياض +2/12:الصدر
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يحس�ن َمَع�هُ  ابع�ض المس�ائل ب�بعض ارتباطً�إنم�ا احت�يج إلي�ه لي�ربط ( فموضوع العل�م 

ر العل�وم ، ، وُربما تتحد مواضيع العلم الواحد فتتكثّ )1() جعل تلَك المسائل الكثيرة علماً واحداً 

رھ�ا م�ا يَص�لُح وغي..... كعلم الطب الذي يكون موضوعه بدن ا6نسان ، واKدوية ، واKغذية 

والمعلوم أن علوم القرآن تُعنى بدراس�ة الق�رآن . أن تكون علوماً ُمستقلة بمسائلھا ومواضيعھا 

... وعام�ه وخاص�ه، وُمحَكم�ه وُمتش�ابھه ، الكريم من جھة تفسيره ومعرفة ناس�خه ومنس�وخه 

ع��دد عل��وم الق��رآن ھ��و الق��رآن الك��ريم نفس��ه ، بتموض��وع ان :ونح��و ذل��ك ، ل��ذا يمك��ن الق��ول 

  .)2(اعتباراته في تلك العلوم 

الق�رآن  اي�ات ھ�و بي�ان معن�ى المبح�وث عنھ�ا ف�ي ھ�ذه ا]طروح�ة وغرض علوم القرآن       

الكريم الذي يفيد بالنتيجة في بيان الُحكم الشرعي من خ4ل دراسة العام والخاص ، والُمطل�ق 

ي�ث د]لت�ه عل�ى الوج�وب ، وغيرھا ، ودراس�ة اKم�ر م�ن ح.... والُمقيد ، والناسخ والمنسوخ 

، يخ��تص عل��م اKص��ول  والنھ��ي م��ن حي��ث د]لت��ه عل��ى الُحرم��ة ، وك4ھُم��ا ُحك��م ش��رعيّ 

بدراستھما على نحو التفصيل في مباحثه ، ما يجعلھا أبحاثاً ُمش�تركة ب�ين عل�وم الق�رآن وعل�م 

  . )3(اKصول ، مع صرف النظر عن ا6يجاز في اKولى والتفصيل في الثاني

فالجامع بين مس�ائل عل�وم الق�رآن ، وم�ا يجعلھ�ا ُمتح�دة ومتس�انخة ھ�و الق�رآن الك�ريم ،         

ض��رورية وج��ود موض��وع للعل��وم فم��ا عس��ى أن تك��ون الجھ��ة  مبع��د –ج��د]ً  –وإذا س��لمنا 

  .الجامعة بين مسائله ؟ 

تحديد موضوع علم اKص�ول ،  فيموضوع علم اKصول فقد بََحَث اKصوليون  وأما           

ُمتع��دداً وع4قت��ه بموض��وعات مس��ائله ، وھ��و م��ن المباح��ث الُمھم��ة ف��ي عل��م  ووكون��ه واح��داً أ

اKص��ول ؛ Kن��ه يتب��ين ب��ه المعي��ار ف��ي أص��ولية المس��ألة أو كونھ��ا م��ن المس��ائل الُمس��اھمة ف��ي 

  . ا]ستنباطعملية 

ويُقص�د  موضوع علم اKصول ھو اKدلة اKربع�ة إنالعصور الُمتأخرة  إلىفالمعروف         

من جھ�ة دليليتھ�ا  سواء، والعقل ، على اخت4ف في حيثياتھا ،الكتاب والُسنة ، وا6جماع: بھا 

                                                
 . 54/التقرير والتجبير ،ابن امير الحلبي.  (1)
+ 11/ عل�وم الق�رآن ، من�اع القط�ان  مباح�ث ف�ي+  15/  1: التمھيد في علوم القرآن ، معرفة ) ظ. ( (2)

 . 22/ علوم القرآن ، الحكيم 
 .19/ة الثمرات ، عبد الحسين الرشتي رسال.  (3)
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ولم�ا كان�ت مباح�ث اKص�وليين ف�ي عل�م ( (: بقوله ) ھـ  631ت ( ، كما صرح بذلك اyمدي 

الش�رعية المبح�وث عنھ�ا في�ه  –اKحك�ام  إل�ىاKصول ] تخ�رج ع�ن أح�وال اKدل�ة الموص�لة 

4ف مراتبھا وكيفية استثمار اKحكام الشرعية منھا على وجه كلي ، كانت ھي موض�وع واخت

ذل�ك  إل�ىأم من جھة ذواتھا بم�ا ھ�ي ھ�ي ، كم�ا أش�ار ص�احب الفص�ول .  )1( ))علم اKصول 

دليليتھ��ا ، أي  موض��وع عل��م اKص��ول عب��ارة ع��ن اKدل��ة ب��ذواتھا ، ] بوص��ف إن( (: بقول��ه 

البح��ث ع��ن ُحجي��ة اKدل��ة اKربع��ة ودليليتھ��ا بح��ث ع��ن  إنبحج��ة  ،)2( ))اKدل��ة بم��ا ھ��ي ھ��ي

، ] عن عوارضه الذاتية ، والمفروض أن موضوع العلم م�ا يبح�ث في�ه ع�ن  هنفسالموضوع 

  .عوارضه الذاتية كما جاء في ُمقدمة ھذا البحث 

ة ظ�اھر وقد أشكل الُمتأخرون على ھذا الرأي ، بأنهُ يلزم منه خروج البحث ع�ن ُحجي�         

، وعن ُحجي�ة أح�د الُمتعارض�ين تعيين�اً أو تخيي�راً ، ، وعن ُحجية الخبر الواحد الكتاب الكريم 

وعن ُحجية ا6جماع المنق�ول ، وع�ن ُحجي�ة العق�ل ف�ي مدرك�ه م�ن الحس�ن والق�بح والمص�لحة 

والمفس��دة والمنفع��ة والمض��رة ، وع��ن ُحجي��ة اKص��ول العملي��ة م��ن ا]ستص��حاب والب��راءة 

  .ل والتخيير وا]شتغا

اKدل�ة اKربع�ة ھ�ي  انفجميعھا ] تك�ون م�ن ع�وارض اKدل�ة اKربع�ة فيم�ا ل�و ص�ح           

موضوع علم اKصول ، فالبحث ھن�ا ] يك�ون ع�ن عوارض�ھا الذاتي�ة ، ب�ل ع�ن وج�ود اKدل�ة 

على اKحكام الشرعية ، فض4ً عن خروج المباحث اللفظية ، كاKوامر والن�واھي وا]ش�تراك 

  .)3(وغيرھا ......... لفظي والمعنوي ، والعام والخاص ال

الكلي الُمنطبق على موض�وعات مس�ائله ( (وعلى ھذا اKساس اختار صاحب الكفاية           

ال�ذي  ا6نس�انھو موضوع علم اKص�ول ، وان ك�ان يُغايُرھ�ا مفھوم�اً ، مث�ل ، )4( ))الُمتشتته 

وان ل���م يع���يّن رس���َمهُ ول���م يُع���رف اس���َمهُ ؛ ]ن ،  يتح���د م���ع مص���اديقه ، فالموض���وع الُكل���يّ 

                                                
  . 35/ 11: قوانين اKصول ) ظ(وتابعه المحقق القمي .   7/  1: اKحكام ، اyمدي .  (1)
 . 7/ 1:  مكارم الشيرازي أنوار اKصول ، تقريرات بحث) ظ(11/ الحائري  الفصول الغروية ،  .  (2)
تحري�����رات +  1/15:ض�����ياء ال�����دين العراق�����ي،مق�����ا]ت اKص�����ول +  7/كفاي�����ة اKص�����ول) ظ. ( (3)

  . 39 – 33/  1 مصطفى الخميني،اKصول
 . 8/  دكفاية اKصول ، اyخون.  (4)
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ة ال�دھن قائم�ة ب�ذاتھا ] دھنيّ� إنورس�مه ، كم�ا  باس�مهموضوعية الموضوع قائم�ة بذات�ه ، ] 

  . )1( باسمه

لموض�وع العل�م ، ] يس�عف الس�ائل  إبھام�هو] يخلو ھذا الق�ول م�ن إش�كال ظ�اھر ف�ي          

؟ وأي دلي��ل عل��ى وج��ود ج��امع واح��د ب��ين  م��ا ھ��و موض��وع عل��م اKص��ول: فيم��ا ل��و س��أل 

  .)2(موضوعات مسائله ؟ فض4ً عن إشكا]ت أُخرى 

موض��وع عل��م اKص��ول ھ��و  ان إل��ىوذھ��ب بع��ض م��ن علم��اء اKص��ول الُمعاص��رين          

يك��ون دل��ي4ً ف��ي عملي��ة اس��تنباط الُحك��م الش��رعي يك��ون  أنالُحج��ة ف��ي الفق��ه ، فك��ل م��ا يترت��ب 

  . )3(موضوعاً لعلم اKصول

وُربما أش�كل عل�ى ھ�ذا الق�ول بخ�روج بع�ض المباح�ث اKص�ولية عن�ه ، كالبح�ث ع�ن          

مس��ألة اجتم��اع اKم��ر والنھ��ي ، ووج��وب الُمقدم��ة ، ومس��ائل الب��راءة وا]ش��تغال مم��ا ] أس��م 

  .للُحجِة فيھا 

 أن اKص��ولي ،) موض��وع عل��م اKص��ول ھ��و الُحج��ة ( إن الُم��راد م��ن ك��ون : وجواب��ه          

ي��تفحص عم��ا يُمك��ن أن يح��تج ب��ه ف��ي الفق��ه ، س��واء ك��ان ا]حتج��اج ، 6ثب��ات ُحك��م أو نفي��ه ، 

كُحجي����ة خب����ر الواح����د ، وا]ستص����حاب ، أو 6ثب����ات الُع����ذر أو قطع����ه ، كمس����ائل الب����راءة 

ول�يَس مس�ألة م�ن المس�ائل  ، وغيرھا ، وفي كل ذل�ك ُحج�ة للفقي�ه ف�ي ا]س�تنباط... وا]شتغال

     ح��تُج بھ��ا ف��ي الفق��ه بنح��ٍو م��ن ا]حتج��اج ، فيص��دق ف��ي إنھ��ا ھ��ي الُحج��ة ف��ياKص��ولية إ] َويُ 

    .)4(الفقه 

مقتض��ية ، ف��ان الم��راد م��ن الُحج��ة ھن��ا ل��يَس م��ا يح��تَُج ب��ه العب��د عل��ى الم��ولى  وبإش��ارة        

وب��العكس ، ف��ي مق��ام ا]متث��ال ، فل��و ش��رب العب��د خم��راً وعص��ى م��و]ه ب��دعوى ان��ه ل��يَس 

ب�أن الخم�ر مس�كٌر ، فيك�ون ق�ول : ، فيحتج عليه الم�ولى بتص�ريح اللغ�ويين موضوعاً لمسكر 

  .اللغوي ُحجة لدى اKصولي ، وھكذا القواعد الفقھية 
                                                

  ) .بتصرف يسير (  10/ البداية في توضيح الكفاية ، علي ألعارفي ) ظ. ( (1)
ق��ى اKص��ول ، تقري��ر بح��ث منت+  125/  1: تنق��يح اKص��ول ، ض��ياء ال��دين العراق��ي  )ظ(منھ��ا .  (2)

 .  70/  1: الروحاني 
محاضرات آية هللا الشيخ الص�فار ، +  270/  1:  الخميني،  مناھج الوصول الى علم ا]صول) ظ. ( (3)

 .شرح أصول الفقه 
محاضرات الشيخ الصفار ، شرح أصول +  19/ 1: مقا]ت اKصوليين  ، ضياء الدين العراقي) ظ. ( )(4

 . المظفر 
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 واKدل�ة( المقطوع�ة الص�دور  لس�نهاوالمراد من الُحجة ھي ظاھر القرآن الكريم  وإنما        

ھ�ا بحس�ب الجع�ل الش�رعي م�ن متعلق 6ثب�اتالشرعية من الطرق وا6مارات التي تق�ع وس�طاً 

بخمري�ة  الظ�نّ  ؛ ]نّ )1() دون أن يكون بينھا وب�ين الُمتعلق�ات علق�ة ثبوتي�ة بوج�ه م�ن الوج�وه 

وب��ين م��ا ھ��و حقيق��ة ف��ي  الم��اء م��ث4ً ] يح��ّول الم��اء خم��راً ف��ي الواق��ع ، إذ ] ت��4زم ب��ين الظ��نّ 

  . )2(الواقع على مبدأ العلة والمعلول

رأي من أبرز اyراء وأقواھا في مسألة موضوع عل�م اKص�ول ، لش�موليته ھذا ال َويُعدّ          

لجميع مباحث علم اKص�ول ، وجامعيت�ه لموض�وع العل�م ال�ذي تتح�د في�ه مس�ائله ، وان كان�ت 

ة في قولھم ھذا تُمثل مفھوماً ُكلياً ، تقع تحتهُ مصاديق ُمتعددة ، فعلوم الق�رآن ق�د تق�ع ف�ي الُحجّ 

الش��رعي عل��ى نح��و الُمس��اھمة فتك��ون مص��داقاً م��ن مص��اديق الُحج��ة ،  طري��ق اس��تنباط الُحك��م

أيض�اً فتك�ون مص�داقاً م�ن مص�اديق  ا]س�تنباطف�ي طري�ق  همس�ائلَ  إح�دىوعلم الك�4م ق�د تق�ع 

  .ة الُحجّ 

تك�ون موض�وعاً لعل�م  أنوھكذا الحال في علم اللغة وغيرھا من العلوم التي ق�د تص�دق         

بع�ض  انولھ�ذا نج�د  .ا ما يُس�اعد عل�ى ا]حتج�اج ب�ه ف�ي عل�م الفق�ه ما كان فيھ إذا ، اKصول

   .)3 (اختار القول بعدم الموضوع الُمحدد بذاته لعلم اKصول اKع4م

العل��م بالقواع��د الت��ي  تق��ع بنفس��ھا ف��ي ( (:ويظھ��ر م��ن تع��ريفھم لعل��م اKص��ول م��ن ان��ه         

ض�ميمة كب�رى أو ُص�غرى  إلىدون حاجة من  ا6لھيةطريق استنباط اKحكام الشرعية الُكلية 

الض���ابط الفاص���ل ب���ين المس���ألة اKص���ولية وغيرھ���ا ھ���و  إن،   )4( )) إليھ���اأص���ولية أُخ���رى 

وغيرھ�ا ، وان أمك�ن ... استغناؤھا عن ضّم أي قاعدة أُخرى لغوية كانت أم قُرآني�ة أم رجالي�ة

ك�م الش�رعي ] كونھ�ا الحُ عل�ى نح�و المس�اھمة ف�ي اس�تنباط  ا]س�تنباطتحقيقھا لص�غرى دلي�ل 

                                                
 . 4/  3: فوائد اKصول ، تقرير بحث النائيني ، للكاظمي .  (1)
  . 24/ اKصول العامة للفقه الُمقارن ، محمد تقي الحكيم ) ظ. ( (2)
حث النائيني ، أجود التقريرات ب+  23/  1: بدائع اKفكار ، تقريرات الُمحقق العراقي ، ل�ملي ) ظ. ( (3)

+  29/  1: فوائ����د اKص����ول ، للك����اظمي +  3 – 2/ 1: أص����ول الفق����ه ، المظف����ر +  3/  1: للخ����وئي 
 . 28/  1: محاضرات في أصول الفقه ، للخوئي 

  . 8/  1/ محاضرات في أصول الفقه ، الخوئي .  (4)
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  ، ورفض�ه الس�يد الخ�وئي  )1( )ھ�ـ 1355ت (ُكبرى في ا]ستنباط ، كما ص�رح ب�ذلك الن�ائيني 

  .، سواء كانت ُكبرى أم ُصغرى في ا]ستنباط  )2( )ھـ  1413ت ( 

إن عدم الموضوع المحدد لعلم اKصول يُساعد على  ، ويُستفاد من ك4م النائيني خاصة        

ھن�ا ، فربم�ا ك�ان عل�م اللغ�ة موض�وعاً لعل�م  6ثبات�هاخل العل�وم ال�ذي يطم�ح الباح�ث القول بتد

اKص��ول ف��ي جان��ب م��ن جوانب��ه الُمتع��ددة ، فد]ل��ة اKم��ر عل��ى الوج��وب ھ��و م��ن المباح��ث 

   .المشتركة بين علم اللغة وعلم اKصول 

خل ُمس�اھماً ف�ي موض�وعاً لعل�م اKص�ول ي�د –م�ث4ً  –يك�ون العل�م التجريب�ي  أنويمكن        

الط��ب  إل��ىاKص��ولي  أحالھ��ا إنم��اوش��رعيته  )اللول��ب( –اس��تنباط الُحك��م الش��رعي ، فمس��ألة 

  .)3(الُحكم الشرعي  إصداروأعتمد على قول الطبيب في 

وقوعھا موضوعاً لعلم  إمكانيةوما يصدق على تلك العلوم يصدق على علوم القرآن في        

يبحث في ما يبحثه من مس�ائلھا اKوام�ر والن�واھي  ذير الاKصول كالبحث عن ُحجية الظواھ

عل��وم الق��رآن  مس��ائل م��نونحوھ��ا ، وھ��ي ب��4 ش��ك تُع��د ... والخ��اص والع��ام والُمطل��ق والُمقي��د

  .وقعت مواضيعاً ُمتعددة لعلم اKصول  ،ُمھمةال

  : ھيحث من كل ما تقدم أموراً ويستنتج الب 

 .فروغ منهان وجود الموضوع بالنسبة لكل علم امر م  .1

قد يتحد موضوع العلم مع مسائله ذاتاً وموضوعاً ، كالكلمة في علم النحو ، وق�د ]   .2

يتح��د كم��ا ف��ي عل��م اKص��ول ، وان مج��رد ع��دم العن��وان الواح��د لموض��وعات عل��م 

 .عن دائرة الفنون المضبوطة والعلوم المعنونة  إخراجهاKصول ] يوجب 

ة ، وإنم�ا يتس�ع تعريف�ات وُمناقش�ات لفظيّ� فيعلم اKصول ليَس علماً محصوراً  إن  .3

 .موضوعه ليشمل كل ما يقع في طريق ا]ستنباط 

ة في ما وقعت ُحجّ  إذافي بيان الُحكم الشرعي واستنباطه ، تسھم علوم القرآن قد إن  .4

 .ة في الفقه بناءاً على القول بأن موضوع علم اKصول ھو الُحجّ . طريق ا]ستنباط 

                                                
  . 3/  1: أجود التقريرات ، النائيني  ) ظ. ( (1)
  . 8/  1: صول الفقه ، الخوئي محاضرات في أ) ظ. ( (2)
  . 2007 –البحث الخارج  –محاضرات أية باقر ا]يراوني بحث اKصول ) ظ.  ( (3)
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ما بحثھ�ا عل�م  إذاتكون موضوعاً لعلم اKصول ، ان  في تصدقعلوم القرآن قد  إن  .5

اKصول لغرض استنباط الُحكم الشرعي وتأييده ، فض4ً عن بقية العل�وم اKُخ�رى ، 

 .بناءاً القول بعدم الموضوع الُمحدد بذاته لعلم اKصول 

6.  Kص�ول م�ع عل�وم الق�رآن عل�ى وج�ه الخص�وص ، فض�4ً ] مانع من ت�داخل عل�م ا

  .علوم اKُخرى عن ال
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  المبحث الثاني

  معيار تمايز العلوم وتداخلھا
  

بعد أن أثبت البحث م�ن خ�4ل ا]س�تقراء الُجزئ�ي Kق�وال بع�ض العلم�اء ] بدي�ة وج�ود       

، ي��رد ھن��ا تس��اؤل ع��ن ) موض��وع العل��م ( ر عنھ��ا ب��ـ الجھ��ة الجامع��ة لُِمش��تتات العل��وم والُمَعبّ��

  ھو بلحاظ موضوعھا أم بلحاظ أغراضھا ؟ أي تتمايز من خ4له العلوم ،المعيار الذ

ولق��د تباين��ت آراء العلم��اء ف��ي الش��يء ال��ذي تتم��ايز م��ن خ4ل��ه العل��وم ويُمك��ن حص��رھا         

  : بقولين 

القائل بتمايز العلوم بتمايز الموضوعات ، فموضوع عل�م  –المشھور  الرأيوھو  - :أحدھما 

فتم�ايز ھ�ذين العلم�ين ك�ان ) فع�ل الُمكل�ف ( ، وموضوع علم الفقه ) الكلمة  ( –مث4ً  –النحو 

 أنورد عن�ه ض�رورة  إذ،  )ھـ428ت(والى ذلك ذھب ابن سينا. ا مبسبب اخت4ف موضوعھ

وعل��م موض��وعاً يمت��از ب��ه ع��ن اyخ��ر ، ويك��ون ھ��و مح��ور البح��ث بأحوال��ه  ك��ل ف��نّ ليك��ون 

  .)1(وأطواره وخصوصياته وآثاره وأحكامه 

ر إن تم��ايز العل��وم بحس��ب وق��د تق��رّ : (( بقول��ه  )ھ��ـ399(محم��د ام��ين الحلب��يوأك��د ذل��ك        

، مدعياً إن القول بعدم تمايزھ�ا بالموض�وعات م�ن ش�أنه أن ي�ؤدي  )2( ))تمايز الموضوعات 

.  )3( )تشارك العلمين الب�احثين ع�ن أح�وال ش�يء واح�د ف�ي موض�وع واح�د بال�ذات (      إلى

اKولوية في تمايز العلوم إلى الموضوعات على حساب ) شرح ا6لھيات (  فيما جعل صاحب

إن تمايز العلوم باعتبار تمايز موضوعاتھا التي ھي أجزاؤھا ( (  :الغايات واKغراض إذ قال

نھاي�ة (، وحك�ي ع�ن ص�احب  )4( ))أولى من تمايزھا بحسب غاياتھ�ا الت�ي ھ�ي خارج�ة عنھ�ا

  . )5( إجماع القدماء على ذلك) اKصول

                                                
 . 10/ الحائري  الفصول الغروية ،+ +  15/  3: الشفاء ، ابن سينا ) ظ. ( (1)
  . 18/  1: تسير التحرير ، محمد أمين .  (2)
  . 18/  1: ن  .م .  (3)
 . 33/  1: ات ، النراقيشرح ا6لھي.  (4)
 .            .22/  1: تقرير بحث استاذه البروجردي  -منتظري نھاية اKصول ،) ظ. (  (5)
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 ص��احب الكفاي��ةتتم��ايز العل��وم بتم��ايز اKغ��راض ] الموض��وعات ، وھ��و مخت��ار : ثانيھم��ا 

على نفي تمايز العل�وم بموض�وعاتھا بوج�وه ث4ث�ة ) قده ( خ4فاً للرأي المشھور ، وقد استدل 
  :، يمكن تقريرھا باyتي  )1(

  :الوجه اiول 

 مجھ�و]ً   قد يكون : أي  .أسم مخصوص خاص وربما ] يكون لموضوع العلم عنوان         

  .كان مجھو]ً فكيَف يُمكنه أن يكون مميزاً للعلم  وإذا

  :الوجه الثاني 

قد تتداخل موضوعات العلوم ومسائلھا ، فنرى موضوعاً واحداً يُبحث عن�ه ف�ي علم�ين         

ي ك�ون اKم�ر المجاز الذي يُبحث ف�ي عل�م البي�ان وف�ي عل�م اKص�ول ، وك�ذا ف�أو أكثر ، مثل 

ك��ان التم��ايز  وإذاظ��اھراً ف��ي الوج��وب ، فيُبح��ث ع��ن ذل��ك ف��ي اللغ��ة وف��ي عل��م اKص��ول ، 

  .بالموضوعات كان المفروض عدم تداخل ھذه الموضوعات ، بينما نرى الواقع خ4ف ذلك 

  :الوجه الثالث 

ح�ده ، عل�م عل�ى كان التمايز بالموضوعات لزم أن يك�ون لك�ل ب�اب ب�ل لك�ل مس�ألة  إذا        

باب النواھي عل�م ، ب�ل لك�ل علم ، ولِ ) اKمر ( الذي موضوعه  –مث4ً  –ب اKوامر فيكون لِبا

البحث في اKوام�ر وف�ي بعض�ھا  مسألة من مسائله علٌم خاص ؛ Kن في بعض المسائل يصبّ 

  .اyخر في النھي أو في شيٍء آخر 

،  )2()ھ��ـ1361(اKص��فھاني س��ينمحم��د ح الُمحق��ق: ومم��ن أيَّ��َد م��ذھب ص��احب الكفاي��ة         

 )5(، والشيخ علي الع�ارفي  )4(، والسيد الُحسيني المروج )3(والسيد محمد الُحسيني الشيرازي 
  . )6(، وآية هللا الشيخ الشاھرودي  )5(

كان بتمايز موض�وعاتھا يل�زم  إذاتمايز العلوم  إن: وحاصل إشكال القوم في ھذا المقام         

تعدد اKبواب والمسائل ، ]خت4ف الموضوع في كل باب ومس�ألة ، ف�أن تدوين علوم ُمتعددة ب

                                                
 .              .11/ نديمكن م4حظة ھذه الوجوه في الكفاية في علم اKصول ، ل�خو.  )(1

 . 19/ بحوث في علم اKصول ، المحقق اKصفھاني ) ظ. ( (2)
 .وما بعدھا  5/  1: الوصول إلى كفاية اKصول ، محمد الُحسيني الشيرازي ) ظ. ( (3)
 .وما بعدھا  13/  1: منتھى الدراية في توضيح الكفاية ، المروج ) ظ. ( (4)
 .وما بعدھا  16/  1: البداية في توضيح الكفاية ، علي العرفي ) ظ. ( (5)
  1/11: دراسات في علم اKصول ) ظ. ( (6)
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وكذلك تك�ون ك�ل مس�ألة علم�اً عل�ى  –مث4ً  –أ دتفي باب الفاعل غيره في باب المب الموضوع

وق�د ي�ؤدي . حده ، كرفع الفاعل وظھوره ومضمريته ، فكل واحدة منھا تكون علماً على ح�دة 

         ن��اءاً عل��ى ق��ولب –م��ا تش��ابھت ف��ي أغراض��ھا  إذابع��ض ت��داخل العل��وم بعض��ھا م��ع  إل��ىذل��ك 

بن�اءاً عل�ى ق�ول ص�احب  -العل�وم م�ع بعض�ھا  أو تداخل –المار ذكره صاحب تيسير التحرير

  .ومن تابعه  -الكفاية

  : ضيحتو

تشاركھم في إشكال تداخل العل�وم   –اyنف ذكرھا  –يبدو من استعراض أقوال العلماء          

  ، أو ب���اKغراضيك���ون تميي���ز العل���وم ع���ن بعض���ھا  أنلي���ه أبط���ل ك���4 الف���ريقين وبن���اءاً ع

  .بالموضوع 

مث4ً  –أخذنا بنظر ا]عتبار حيثيات كل علم ، فاللفظ  إذايرتفع ھذا ا6شكال  أنويمكن          

أن�ه يمك�ن م4حظ�ة التم�ايز بينھم�ا  إ]وان كان من موضوعات علم اللغة وعل�م اKص�ول ،  –

ثيات ، فف�ي عل�م اللغ�ة يُبح�ث ع�ن اللف�ظ م�ن حي�ث فھ�م المعن�ى الُمس�تعمل في�ه ، بينم�ا في الحي

القول بأن التم�ايز ف�ي (  إذيُبحث اللفظ في علم اKصول من حيث دخله في عملية ا]ستنباط ، 

  . )1() العلوم ھو الموضوع أمر لم يثبت بالدليل ، بل ھو ُمجرد رعاية ُمناسبة 

ك��ل عل��م َغَرَض��هُ  انّ ل��وم بحس��ب أغراض��ھا فينبغ��ي أن يك��ون بن��اءاً عل��ى وأم��ا تم��ايز الع       

الغ�رض : تصحيح اKعمال القابلة للصدور م�ن فاعلھ�ا ، ق�و]ً أو فع�4ً ، أو اس�تنباطاً ، فم�ث4ً 

صون اللسان عن الخطأ في (النحو ، ومن علم  )2( )صون الفكر من الخطأ ( من علم المنطق 

المراد من الغ�رض ( (، إذ إن  )4( )ا]قتدار على ا]ستنباط( Kصول ا، ومن علم  )3( )المقال 

الغرض في كل شيء ھو المقصد اKصلي وما يتعلق به قصده اKولي على وج�ه يك�ون داعي�اً 

  . )5( )) إليهتحصيل مقدمات ، وموجباً للتوصل بھا  إلى

) قده(السيد الخوئي  إليهذھب  يستظھر البحث ما أنيمكن : وبكلمة جامعة لك4 الرأيين         

ك�ان  ف�إذا( من جعل الميزان في تمايز العلوم مبنياً على حسب اخت4ف غرض الت�دوين للعل�م 
                                                

 1/49: د العلوم ، القنوجي أبج.  (1)
 1/324:مفتاح السعادة ومصباح السيادة ، طاش كبرى زاده .  (2)
   .والصفحة،ن.م.  (3)
  .والصفحة،  ن.م.  (4)
  .                .33/ 1:  ضياء الدين العراقيمقا]ت اKصول  ، .  (5)
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كم�ا ف�ي عل�م الحكم�ة ،  –م�ث4ً  –الغرض من تدوين العلم ھو البحث ع�ن حق�ائق الموج�ودات 

 رك�ةمن�ه البح�ث ع�ن بع�ض المحم�و]ت ، كالحكان الغرض  وإذافالمعيار حينئذ الموضوع ، 

ك�ان الغ�رض م�ن البح�ث ُمتعلق�اً بم�ا  وإذافالميزان ب�المحمول ، . ..في أي موضوع  –مث4ً  –

يوصل لغاي�ة ُمعين�ه وھ�دف ُمع�ين ، فالمعي�ار حينئ�ذ ب�الغرض ، كعل�م المنط�ق الموص�ل لع�دم 

: بجع�ل العل�وم عل�ى ص�نفين ) ص�ول مق�ا]ت اK(، وقد ص�ّرح ص�احب  )1()الخطأ في الفكر 

  .)2() بموضوعاتھا إ]امتيازھا يكون ] ، وصنف  بأغراضھا إ]يازھا صنف ] يكون امت(

 إذواق��ع ل��ه ،  ] اعتب��اري –تم��ايز العل��وم وتكثرھ��ا أم��ٌر  إن: ويس��تنتج البح��ث مم��ا تق��دم        

تجتم�ع  أنكم�ا يُمك�ن  –مث4ً  –متعددة ، كعلم الطب  –علوم  إلىيتحول  أنيمكن للعلم الواحد 

  .)3(علم الوجود في الحكمة الُمتعاليةعلم واحد ، كعلم المعرفة ، و العلوم الُمتعددة في

العام�ل  إرادة( ھ�ي  وإنم�اويتضح أيضاً أنهُ ] معي�ار ثاب�ت وموح�د ف�ي تم�ايز العل�وم           

  . )4( )العمل صحيحاً أو محفوظاً  إيجادعلى 

]  إذتب�اري أيض�اً ، ت�داخل العل�وم بعض�ھا م�ع بع�ض ھ�و إش�كال اع إن إلى با6ضافة          

م�ن جھ�ة  ، وم�ن جھ�ة  يتداخل علمان في موض�وعين لھم�ا نف�س المس�ائل أن –عق4ً  –يُمكن 

أُخرى ، ] يُمكن أن يكون غرض علمين غرض�اً واح�داً عل�ى نح�و التط�ابق الُكل�ي ف�اKمر إذاً 

  .نسبي ] ُكلي تطابقي 

العلوم ، وذل�ك نلمس�ه راً لتمايز ھو جعل وحدة الغرض معيا –على اKغلب  -والراجح         

، وص�ياغتھا لتك�ون ) موض�وعاً ومحم�و]ً ( من توجه العق�4ء نح�و ت�دوين المس�ائل المختلف�ة 

وحدة الغرض أو الھدف الذي من أجله دّونت ھذه المسائل ، ف�أن  إلىيرجع  إنماعلماً واحداً ، 

أُري�د الكتاب�ة ف�ي عل�م :  يقول ش�خص أنلكل علم غرضاً خاصاً ، وھو معلوم بالبداھة فمجرد 

، ) صون اللسان عن الخطأ في المق�ال : (ما غرضك من ذلك ؟ فيُجيب يُسأل  –مث4ً  –النحو 

  .كل مسألة دخيلة في صون اللسان عن الخطأ ضمنّھا كتابك : فيُقال لهُ 

                                                
  . 7/  1: أجود التقريرات ، الخوئي  .  (1)
                .1/39: ضياء الدين العراقي،   مقا]ت اKصول   .  (2)
 . 111 – 110/  1: الوافد في علم اKصول ، السيستاني ) ظ. ( (3)

                   39/   1:  ضياء الدين العراقي،مقا]ت اKصول.  )(4
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ا ك�ان العلوم ] تتداخل فيما بينھا ، فقد تتداخل بع�ض المس�ائل مم� إنولكن ھذا ] يعني         

، فھ�ذه المس�ألة ) ل�م�ر د]ل�ة عل�ى الوج�وب ( له دخل في غرضين مھمين ، مثل الق�ول ب�أن 

  .لغوية وأصولية ، فيتداخل ھنا ِعلما اللغة ، واKصول 

ك�ان ھن�اك  إذاھل يُمكن تداخل علمين ف�ي تم�ام مس�ائلھما ، : شكال وھو ھنا إوقد يبرز         

يُمك�ن انفكاكھُم�ا ؟ كم�ا ل�و  جملة من القضايا ، بحي�ث ] ھدفان مھمان ت4زما في الترتب على

  .تماماً  ھانفسأُنشئ علمان في النحو أو في اKصول يتعام4ن مع القضايا 

  :ويُمكن رّد ھذا ا>شكال من وجھين 

العق�4ء ] يق�رون ت�دوين  إن إذھذا ا]فتراض بعيد عن الُعرف العق4ن�ي ع�ادة ،  إن :أحدھما 

  .في جميع مسائلھما تماماً علمين متداخلين 

، وان كان�ت مس�ائلھما متح�دة م�ن حي�ث  Kغ�راضتحسين العق4ء ت�دوين العل�وم (  :وثانيھما 

الكلم�ة أم�ا ث4ث�ي أو رب�اعي ، وأم�ا : ، كمسائل الص�رف والنح�و ، كم�ا يُق�ال  )1( )الموضوع 

ني ، من النح�و ، اKول ، من الصرف ، وبلحاظ الثا باعتبارمعرب أو مبني ، فھذه مسألة ھي 

الغ�رض م�ن ت�دوين التص�ريف ھ�و حف�ظ اللس�ان م�ن  إذولكن تعدد الغرض يوجب تعددھما ، 

الخطأ في ذات الكلمة ، والغرض من النح�و ھ�و حف�ظ اللس�ان م�ن الخط�أ ف�ي أوص�اف الكلم�ة 

]  اKغ�راضتم�ايز العل�وم ھ�و بتم�ايز  إنوالبن�اء ، فت�رجح بع�د ھ�ذا كل�ه  ا6ع�رابمن حي�ث 

    . الموضوعات

ھ��و  إنم��اتم��ايز عل��وم الق��رآن ع��ن عل��م اKص��ول ،  إن: الق��ول  إل��ىويخل��ص الباح��ث        

الُمتقدم من أنه ) قده ( بالغرض ] بالموضوع ؛ وذلك بناًء على ماجاء في ك4م السيد الخوئي 

كان الغرض من البح�ث متعلق�اً بم�ا يوص�ل لغاي�ة معين�ة وھ�دف مع�ين ، فالمعي�ار حينئ�ٍذ  إذا( 

ا]قتدار على استنباط الحك�م ( الغاية من علم اKصول كما ھو معروف  إن إذ،  )2( )ض بالغر

كثي�ر م�ن  إليھا، وھذا ا]قتدار على ا]ستنباط إنما يتحصل من عدَّة أمور يفتقر  )3() الشرعي 

ح الع��الم اKص��ولي بعل��وم تس��لّ  إل��ى فبا6ض��افة، ) ذو ح��ٍظ عظ��يم  إ]و] يلقاھ��ا (  الدارس��ين ، 

دة منھا ما يتصل بنسبة ال�نص لقائل�ه ، ومنھ�ا م�ا يتص�ل بمج�ا]ت ا]س�تفادة ، فض�4ً ع�ن عدي

                                                
 . 16/  1: البداية في توضيح الكفاية ، علي ألعارفي .  (1)
  . 7/  1: تقرير بحث النائيني   -أجود التقريرات ، الخوئي.  (2)
 . 14/  1: زبدة اKصول ، الروحاني )  ظ(، و  7/  1: اKحكام ، اyمدي .  (3)
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الطرق اKخ�رى الكاش�فة ع�ن الحك�م أو الوظيف�ة الت�ي يُح�يط بھ�ا م�ن كت�ب اKص�ول الموس�عة 

ويخ�تص بھ�ا  إلي�ه، ] بدَّ له م�ن الَملََك�ة الت�ي يھبھ�ا هللا  )1( ليعرف الُحجة منھا من غير الُحجة

، فل��يَس ك��ل َم��ْن درس اKص��ول وفھ��م العل��وم ) ذو ح��ٍظ عظ��يم  إ]( عب��اده و] ينالھ��ا  نف��ر م��ن

أصبحت له القدرة عل�ى اس�تنباط اKحك�ام وتأص�يل القواع�د اKص�ولية ، فغاي�ة اKص�ولي ھ�ي 

الُحكم من خ4ل البحث في كل ما من شأنه أن يكون ُحجة أو يصلح للدليلية م�ا يوص�له  إدراك

  .ستنباط الُحكم الشرعي ا]قتدار في ا إلى

القرآن الكريم والوصول إل�ى  ايات ھي بيان معنى،ما الغاية من تدوين علوم القرآن بين         

؛ لذا تجد صاحب علوم القرآن يبحث في ) بحسب الطاقة البشرية ( ُمراد هللا تعالى من ك4مه 

منھ�ا عل�ى اKحك�ام ورس�مھا  جميع آيات القرآن الكريم ، اKخ4قية ، والعقائدية ، وم�ا احت�وت

وغيرھ�ا م�ن ال�ذي يوص�ل إل�ى الغاي�ة الُكب�رى وھ�ي ... وأسباب نزولھا وناس�خھا ومنس�وخھا 

   .الكشف عن ُمراد هللا تعالى 

علوم القرآن والج�امع ب�ين  يكون تمايزھا بالموضوع ، ذلك Kن موضوع  أنو] يمكن         

ك�ون عل�وم  إمك�ان ،)2(َم في مبح�ث موض�وع العل�م قد تقدَّ مسائلھما ھو القرآن الكريم نفسه ، و

القرآن نفسھا موضوعاً لعلم اKصول ، ولو في بع�ض مباحثھ�ا الت�ي تُع�ين ف�ي اس�تنباط الُحك�م 

الشرعي ، ما يجعل احتمال اتحادھم�ا ف�ي الموض�وع الواح�د وھ�و الق�رآن الك�ريم وارداً ، بم�ا 

ب��ل ك��ل م��ا يُس��ھم ف��ي عملي��ة  لعل��م اKص��ول م��ن خصوص��ية تس��مح بھ��ا ع��دم الموض��وع ل��ه ،

يك��ون موض��وعاً لعل��م  – بن��اًء عل��ى رأي الن��ائيني الُمتق��دم  –كص��غرى ] ُكب��رى  ا]س��تنباط

يك�ون تمايزھم�ا  أن، وقد اتح�د موض�وعھما ؟ فل�زم  إذاً ثبَُت ذلك فبماذا تتمايز  وإذا. اKصول 

  .بالغرض ] بالموضوع 

 إنشاءتداخل علمي اKصول مع علوم القرآن وسيأتي الك4م في تضاعيف البحث عن           

  .  هللا تعالى

  

  

                                                
  . 556 – 552/ اKصول العامة للفقه المقارن ، محمد تقي الحكيم ) ظ. ( (1)

 من اKطروحة   7ص ) ظ. (  )(2
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  :ويستنتج الباحث مما تقدَّم 

 .بالغرض ] بالموضوع  ھو تمايز العلوم إن  .1

فين�تج علوم�اً ُمتع�ددة إذ ] يتعدد موضوعه بتع�دد الغ�رض  أنانه يُمكن للعلم الواحد   .2

 .معيار محدد في ذلك ، إنما ھو أمر اعتباري 

كن أن يتداخل علمان في موضوعين لھما نف�س المس�ائل ، كم�ا ] يُمك�ن أن انه ] يُم  .3

يتحدا بالغرض الواحد على نحو التطابق الُكلي ، وإنما ھو نسبي في ك�4 الح�التين ] 

 .تطابقي ُكلي 

 .تداخل علمين في تمام مسائلھما أمٌر مردود عقلياً  حتمالإن ا  .4

 .بالغرض ] بالموضوع إن تمايز علم اKصول عن علوم القرآن ھو   .5
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  المبحث اiول

  مفھوم اصطMح علوم القرآن
  

يت��ألف م��ن  إض��افيمص��طلح عل��وم الق��رآن ، ھ��و ُمرك��ب  ان] يخف��ى عل��ى الدارس��ين         

م��ن ذك��ر تعري��ف لك��ل واح��د منھم��ا ف��ي اللغ��ة  إذاً ، ف��4 بُ��دَّ ) الق��رآن ( و ) عل��وم ( كلمت��ين 

  لموضوع البحث  استيفاءاً تعريفهُ الجامع ،  إلىوا]صط4ح ، وصو]ً 

  :العلم لغة   -أو�ً   

،  )1( فھ�و نق�يض الجھ�ل) َعلِ�م يعل�م ( أصل اشتقاق العلم ھ�و م�ن  انذكر علماء اللغة         

، وذك���ر الراغ���ب  )2( عرفت���ه ، وتيقنت���ه ، وأدرك���ت حقيقت���ه: علم���ُت الش���يء ، أي : تق���ول 

، وف��ي المص��باح  )3( )الش��يء بحقيقت��ه  إدراكھ��و ( العل��م  إن، ) ھ��ـ 502: ت ( اKص��بھاني 

  .) 4(العلم ھو الجزم وھو اليقين  انالُمنير ورد 

  :واصطMحاً   

فق��د تع��ددت تعريف��ات العل��م واختلف��ت ص��يغھا عل��ى حس��ب موض��وعه ومعرفت��ه ل��دى           

  :أرباب العلوم 

حص�ول ( (، أو  )5( ))ف�ي العق�ل  ھ�و انطب�اع ص�ورة الش�يء( (: ف�العلم عن�د الُحكم�اء          

ھ�ذا التعري�ف ، إذ ] يُمك�ن أن يُعل�م الشيخ المظفر  ، وقد حّسن )6( ))صورة الشيء في العقل 

إنما تكون في الخارج ] في تص�ور  –العوارض  –الشيء نفسه إ] بمعرفة عوارضه ، وھي 

ء ال��ذي حص��لت ف��المعلوم بال��ذات ھ��و الص��ورة ، والمعل��وم ب��العرض نف��س الش��ي( العق��ل ، 

  .)7() صورته لدى العقل 

                                                
 . 417/  12: ، ابن منظور لسان العرب +  152/  2: العين ، الفراھيدي ) ظ. ( (1)
  . 236/ مختار الصحاح ، الرازي  +  1990/  5: الصحاح ، الجوھري ) ظ. ( (2)
  . 343/ مفردات غريب القرآن ، الراغب اKصبھاني .  (3)
  . 427/ المصباح المنير ، الفيومي .  (4)
  . 1219/  2: موسوعة كشاف اصط4حات الفنون والعلوم ، التھانوي .  (5)
 . 126/ التعريفات ، الجرجاني .  (6)
 . 294/  1: أصول الفقه ، المظفر .  (7)
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    )1( ))لمحلھ��ا تميي��زاً ] يحتم��ل النق��يض ص��فة توج��ب( (: العل��م ھ��و ،وعن��د الُمتكلم��ين         

  .طة الِحس اأنھا صفة كمال يتجلى لھا اKمر لمن قامت به وتتميز ھذه الصفة ولو بوس: أي 

أو ،  )2())وم عل�ى م�ا ھ�و ب�ه ف�ي الواق�ع معرف�ة المعل�( (: العلم ھو ،وعند اKصوليين          

  . )3() )ھو الحكم الجازم الذي ] يقبل التشكيك ((

    :ع��ام وخ�اص فق��ال: اط4ق�ين للعل�م ) ھ��ـ  505: ت ( وف�ي لس�ان الش��رع ذك�ر الغزال�ي        

وآيات��ه وبأفعال��ه ف��ي عب��اده  يُطل��ق العل��م ف��ي لس��ان الش��رع الع��ام عل��ى معرف��ة هللا تع��الى ((

لخص�وم ف�ي المس�ائل الفقھي�ة تصرفوا فيه بالخصيص حتى اشتھر ف�ي الُمن�اظرة ب�ين افوخلقه،

يُطل�ق عل�ى م�ا اش�تھر ب�ه ف�ي الُمن�اظرة م�ع الخص�وم ف�ي جمي�ع  إذاً ، فالخ�اص  )4( ))وغيرھا

  .المسائل 

ومما تقدَّم من ذكر تعريفات العلم ، ي4ُحظ التقارب ف�ي معن�اه اللغ�وي وا]ص�ط4حي ،         

اKش�ياء تص�وراً وتص�ديقاً ، س�واء ك�ان  إدراكالعلم ھو اليقين الناشئ من  إن: Kقوال فجامع ا

ھ�و  إنم�اعالماً أم غير عالم ، وتخصيص العالم بالفقه أو بالتفسير أو غي�ر ذل�ك ،  ا6نسانذلك 

  .]ختصاصه بموضوع ذلك العلم 

  :القرآن لغة  –ثانياً 

  :في معناه بما يمكن حصره في التساؤ]ت اyتية علماء اللغة في لفظ القرآن و اختلف       

  لفظ القرآن جامد أم ُمشتق ؟  أ :التساؤل اiول  

  ھو مھموز أم غير مھموز ؟  أ ،كان ُمشتقاً  إذا :التساؤل الثاني  

  ھو عربي أم أعجمي ؟  أ :التساؤل الثالث  

م�ن ) ھ�ـ170: ت * ( يورد البحث م�ا ج�اء ع�ن اب�ن قس�طنطين  : عن اKول ول�جابة         

لفظ القرآن جامد وھو موضوع لكتاب هللا تع�الى ، كم�ا ِوض�َع أس�م الت�وراة عل�ى ص�حائف  أن

) ليه الس4مع( النبي عيسى  إلىعلى ما أُوحي  ا6نجيل، َوِوِضَع أسم  ) ليه الس4مع(  موسى
)5(.  

                                                
  . 59/  1: المواقف ، اyيجي .  )(1
  9/الورقات في اKصول ، الجويني .  )(2

  411: / قوانين اKصول ، ألقمي .  (3)
   33/  1: علوم الدين ، الغزالي  إحياء.  (4)

  .19/13:الذھبي، سير إع4م النب4ء) ظ(، ) ھـ  170: ت ( ة ھو إسماعيل بن عبد هللا مقرئ مك(*). 
 . 668/ المفردات ، الراغب +  271/  9: تھذيب اللغة ، اKزھري .  (5)
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     أ ق���رءاً و ق���راءة ق���رأ يق���ر( ف���ي اللغ���ة م���ن  أص���4) الق���رآن ( لكلم���ة  إن: وي���رد علي���ه         

  .  ، فكيف تكون جامدة ؟  )1( )وقرآنا 

بمعن��ى ) ق��رأ ( قي��ل ان��ه مش��تق مھم��وز ، م��أخوذ أم��ا م��ن  :و6جاب��ة التس��اؤل الث��اني           

    ، )2(بع�ض إل�ىجمعت�ه وض�ممته بعض�ه  إذاق�رأت الش�يء قرآن�ا : ؛ Kن العرب تق�ول ) جمع(

آن قرآن��ا Kن��ه جم�ع القص��ص ، واKم��ر والنھ��ي ، وك�ل ش��يء جمعت��ه فق�د قرأت��ه وس��مي الق�ر( 

وھ�و  –، و] يُق�ال ذل�ك لك�ل جم�ع )3() بع�ض  إلىوالوعد والوعيد ، واyيات والسور بعضھا 

  .)4( )جمعتھم  إذاقرأت القوم : ف4 يُقال (  –رأي الراغب 

،  )5( بمعن�ى المق��روء والمكت��وب والمتل�و م��ن ت��4) ق��رأ ( وقي�ل ان��ه مش��تق مھم�وز م��ن         

َف�إَِذا قََرْأنَ�اهُ فَ�اتَّبِْع ����: نط�ق ب�المكتوب فيھ�ا ومن�ه قول�ه تع�الى : قرأ الرسالة قراءة ، أي : فيُقال 

عل�ى الرس�الة ومطالعتھ�ا ص�متاً ، ف�اKبكم ، كما قد يكون بمعنى إلقاء النظر ) 18:القيامة( ����قُْرآنَهُ 

  .أو في السطور ، والقراءة أما حفظ في الصدور  )6( يقرأ وان كان ] ينطق

: تق��ول . جعل��ه ُمش��تقاً م��ن الق��ري غي��ر مھم��وز ٍ  لف��ظ الق��رآن ُمش��تق إن إل��ىوم��ن ذھ��ب        

  .)7( جمعته ، ومنه القرية من اجتماع الناس فيھا إذاقريت الماء في الحوض 

ب��أن : ي��ورد البح��ث اس��تد]ل الق��ائلين بأعجمي��ة لف��ظ الق��رآن  :و6جاب��ة التس��اؤل الثال��ث        

وإنم��ا أخ��ذوا ھ��ذه المع��اني م��ن اللغ��ة ) ت��4 ( بمعن��ى ) ق��رء ( ل��م يعرف��وا  ا6س��4مب قب��ل الع��ر

.  )8( ھانفسالمعاني باyرامية ، وھي إحدى اللغات السامية ، لوجود تلك الكلمات في ھذه اللغة 

  .في إشارة مستبطنة إلى بشرية القرآن الكريم . 

ات القرآني�ة ھذا القول ، من خ4ل العديد من اyي� وقد كفانا القرآن الكريم عناء الرّد على       

لَِس�اُن  ����: ، وقوله تع�الى ) 2:يوسف( ����إِنَّا أَْنَزْلنَاهُ قُْرآناً َعَربِيّاً لََعلَُّكْم تَْعقِلُونَ ���� : ومنھا قوله تعالى 

، فض�4ً عم�ا تق�دَّم ذك�ره ع�ن  ) 133/النحل(  ����الَِّذي يُْلِحُدوَن إِلَْيِه أَْعَجِميٌّ َوھََذا لَِساٌن َعَربِيٌّ ُمِبينٌ 

                                                
  . 78/  5: معجم مقاييس اللغة ، ابن فارس .  (1)
  . 271/  9: تھذيب اللغة ، اKزھري ) ظ. ( (2)
 . 99/ 4: معجم مقاييس اللغة ، ابن فارس (3)
  . 402/ المفردات ، الراغب اKصبھاني .  (4)

  . 129/  1/ لسان العرب ، ابن منظور ) ظ. ( )(5
  . 402/ المفردات ، الراغب ) + قرأ ( تاج العروس ، الزبيدي مادة ) ظ. ( (6)
  . 271/  9: تھذيب اللغة ، اKزھري ) ظ. (  (7)
 .1/45:ھادي معرفه ،التمھيد في علوم القرآن.  (8)
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مة ذات ا]شتقاق في اللغ�ة ، اشتقاق لفظ القرآن ، فالكل وإثباتھمأھل اللغة في معاجمھم ، لسان 

  ؟لَِم يأت منھا ا]شتقاق ث4ثياً ومزيداً  وإ]على أصالتھا وليَست دخيلة ،  دليل

  :القرآن اصطMحاً        

أو يح�دَّهُ بكلم�ات ، فھ�و يُعّرف الق�رآن  أنممن يُحاول  الخوف والرعدة حالة تستمكن إن       

        اKس��مى واKش��ھر واKظھ��ر ف��ي خل��وده وإعج��ازه ووج��وده ، وھ��و ك��4م هللا الواج��ب وأن��ى 

، ولك��ن درج الب��احثون المتعرض��ون لدراس��ة  )1( )للممك��ن أن يُ��درك م��دى ك��4م الواج��ب ( 

م�ا ( ،وا تعريفات في اللغة وا]ص�ط4ح عم�4ً بق�ولالقرآن الكريم وغيره من المواد ، أن يُقَدِّم

  ) .] يُدرك ُكلّهُ ] يُترك ُجلّهُ 

وبس��بب عظم��ة الق��رآن الك��ريم تع��ددت تعريف��ات أھ��ل العل��م للق��رآن بألف��اظ مختلف��ة ف��ي         

  : ومنھا .  )2( الصياغة ُمتحدَّة في المعنى ، ولكنھا جاءت غير جامعة و] مانعة

ھ�و الك�4م الق�ائم ب�ذات هللا تع�الى ، وم�ا : ( الق�رآن  ان)ھـ  505ت ( غزالي جاء عن ال        

  .)3( )نُقل إلينا بين دفتي الُمصحف نق4ً متواتراً 

 )ص��لى هللا علي��ه وآل��ه وس��لم(ھ��و اللف��ظ العرب��ي الُمن��زل عل��ى محم��د : ( وق��ال الش��يخ محم��د ش��لتوت        

  .)4() المنقول إلينا بالتواتر 

  )صلى هللا عليه وآله وسلم( ھذين التعريفين نظر ؛ إذ إن ك4م هللا واللفظ الُمنزل على نبيه وفي ك4       

  .فيه من ا6ط4ق ما يشمل الحديث القُدسي وغيره 

 وص�فهوأما تعريف الغزال�ي خاص�ة ففي�ه تحري�ف لعقي�دة الُمس�لم ؛ إذ إن إس�ناد الق�رآن ب       

عزَّ وجّل القديم ، يلزم منه أن يكون القرآن ق�ديماً أيض�اً ، م�ا ك4ماً قائماً بذاته تعالى ، إلى هللا 

         .يؤدي إلى القول بتعدد القدماء وھو باطل

ھ��و ك��4م هللا الُمعج��ز ، : ( ولك��ن أق��رب التع��اريف الجامع��ة المانع��ة للق��رآن الك��ريم م��ا نص��ه  

 إلين��ابوس��اطة جبرائي��ل والمنق��ول  )مص��لى هللا علي��ه وآل��ه وس��ل(الُمتعب��د بت4وت��ه ، الُمن��زل عل��ى النب��ي محم��د 

  .)1()بالتواتر والموجود بين دفتي الُمصحف 

                                                
  . 17/ لبيان في تفسير القرآن ، الخوئي ا.  (1)
دروس في علوم القرآن  ، حسين جوان اراسته +  16/ مباحث في علوم القرآن ، مناع القطان ) ظ. ( (2)

 . 17 – 16/ موجز علوم القرآن ، داوود العطار +  45/ اراسته 
  . 65/  1: المستصفى ، الغزالي .  (3)
 . 399/  ا6س4م عقيدة وشريعة ، محمد شلتوت.  (4)
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  :ومن خواص ھذا التعريف         

 )ص�لى هللا علي�ه وآل�ه وس�لم(يخ�ص م�ا خ�رج م�ن ك�4م ع�ن النب�ي ) بالمعجز ( تقييد ك4م هللا تعالى  .1

 .شريفةالنبوية ال كاKحاديث،  إليهدون ما يخرج من ك4م  ا6عجازعلى نحو 

 .القُدسية  كاKحاديثيُخرج ك4م هللا غير الُمتعبد بت4وته ، ) الُمتعبد بت4وته ( ذكر  .2

يُخرج م�ا نُ�زل عل�ى غي�ره م�ن اKنبي�اء ، ك�التوراة )  )صلى هللا عليه وآله وسلم(الُمنزل على نبيه (  .3

 . وا6نجيل

كما جاء في الح�ديث  )ه وآله وسلمصلى هللا علي(يُخرج ما أُلقي في روع النبي ) بوساطة جبرائيل (  .4

 . )2( "نفث في روعي اKمينروح الإن  أ] و" : )صلى هللا عليه وآله وسلم(  عنه 

، أو  )3(يُخ��رج م��ا ل��م يت��واتر كنس��خ ال��ت4وة دون الُحك��م ) والمنق��ول إلين��ا ب��التواتر (  .5

 . )4( كالقراءات الشاذة

 .ين بزيادته أو نقيصته أو تحريفه يرد مزاعم القائل) والموجود بين دفتي الُمصحف (  .6

ويظھ��ر مم��ا تق��دَّم إن معن��ى الق��رآن ا]ص��ط4حي ، ] يُب��اين معن��اه اللغ��وي ، ب��ل ھ��و      

  .ُمنحدر عنه ، فالقرآن ھو المقروء وھو المجموع 

، ول�م يك�ن بخ�اٍف عل�ى ) الق�رآن ( ومعنى لفظ ) علوم ( ظھر لنا معنى لفظ  أنوبعد       

ھ��و الم��نھج البحث��ي فاتبعن��اه ، ي��ورد البح��ث تعري��ف الُمرك��ب  وإنم��اه ، الدارس��ين فأظھرن��ا

الق�دامى مم�ن عن�وا بدراس�ة  أن إلىھنا  ا6شارةلمصطلح علوم القرآن ، وتجدر  ا6ضافي

 –أنھ��م  إ] –الق��رآن وعلوم��ه ، وان س��بقوا المح��دثين بالكتاب��ة والت��أليف ف��ي عل��وم الق��رآن 

 وإنم�الذكر تعريف محدد وش�امل يُع�رف ع�نھم ،  لم يتعرضوا – وعلى حّد اط4ع الباحث

  .عني بذلك الُمحدثون 

  :ونتيجة لذلك يستعرض الباحث بعضاً من تعريفات الُمحدثين لمصطلح علوم القرآن  

                                                                                                                                                  
عل��وم ) ظ(، و 42 – 41/ عل��وم الق��رآن م��ن خ��4ل مق��دمات التفاس��ير ، محم��د ص��فاء ش��يخ إب��راھيم .  (1)

  . 19:  القرآن ، الحكيم 
ع�ن ، عن عاصم بن حمي�د، عن ابن فضال ، عن احمد بن محمد ،  2/74:الكليني في الكافيأخرجه .  (2)

 .الحديث) ... ص(خطب رسول هللا : اقل، )عليه الس4م(عن أبي جعفر، أب حمزة الثمالي
:     لنس�خكآية الرجم في رواية عمر بن الخط�اب ، والغري�ب إن اب�ن حج�ر العس�ق4ني يق�ول ع�ن ھ�ذا ا.  )(3
 . 8/  4:  ، سبل الس4م ، ابن حجر ) عدَّهُ اKصوليون قسيماً من أقسام النسخ ( 

  . 80/  79: ، مقدمة البحر الُمحيط ) لم يتواتر الشاذ ليس بقرآن Kنه : ( قال أبو الحسن السخاوي .  (4)
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ح��ول مص��طلح خ��اص لمجموع��ة مباح��ث ( (: خ محم��د ھ��ادي معرف��ه بأن��هفق��د عرف��ه الش��ي

عرف���ة فني���ة وف���ق أص���ول ون مُمختل���ف ش���ؤون الق���رآن الك���ريم لغاي���ة معرف���ة ھ���ذه الش���ؤ

  .)1())وضوابط

ب�القرآن العلم الذي يتن�اول اKبح�اث الُمتعلق�ة ( (: فھا اKستاذ مناع القطان بقوله ھو وعرّ   

من حيث معرفة أسباب النزول ، وجمع القرآن وترتيبه ، ومعرف�ة المك�ي والم�دني ، والناس�خ 

  . )2() )بالقرآن والمنسوخ ، والُمحكم والُمتشابه ، إلى غير ذلك مما له صلة

جمي��ع المعلوم��ات والبح��وث الت��ي  ((: إنھ��ا  ،ف الس��يد محم��د ب��اقر الحك��يموج��اء ف��ي تعري��

  .)3() )تتعلق بالقرآن الكريم ، وتختلف ھذه العلوم في الناحية التي تتناولھا من الكتاب الكريم 

بھ��ا ونقص��د ((: وج��اء تعري��ف ال��دكتور داوود العط��ار مقتض��باً لعل��وم الق��رآن ح��ين ق��ال  

  . )4( ))اKبحاث العلمية في القرآن الكريم 

َف أيض�اً بأن�ه  مباح�ث تتعل�ق ب�القرآن الك�ريم م�ن ناحي�ة نزول�ه وترتيب�ه وجمع�ه  ((: وُعرِّ

  .)5() ) وكتابته وقراءته وتفسيره واعجازه وناسخه ومنسوخه ودفع الشبھة عنه ونحو ذلك

تعري�ف عل�وم  إنم�اء يتض�ح لن�ا ومن خ4ل ھ�ذا ا]س�تعراض الم�وجز لتعريف�ات العل      

  :له معنيان  اإضافي بوصفھا مركبا القرآن 

لغوي يتعلق بجميع العلوم أو المعارف المتصلة بالقرآن الكريم سواء كان�ت  :أحدھما       

القرآن دلَّ على مسائلھا ، أو أرش�د  إنخادمة للقرآن بمسائلھا أو أحكامھا أو مفرداتھا ، أو 

نى اللغوي لعلوم القرآن يشمل كل علم خدم القرآن أو أخ�ذ من�ه ، كعل�م أحكامھا ، فالمع إلى

وھ�ذا المعن�ى ھ�و . التفسير وعلم أصول الفقه وعلم الناسخ والمنسوخ وعلم اللغة وغيرھ�ا 

  .والتعريف اKخير ) القطان (إليه القوم في تعريف ما أشار 

ن يُع�رف ب�ـ اصط4حي خ�اص بعل�م  :واyخر        وھ�و عل�م يض�م ) لق�رآن عل�وم ا( م�دوَّ

أبحاثاً كليةً ھامةً تتصل بالقرآن العظيم من نواٍح شتى يمكن اعتبار ك�ل منھ�ا علم�اً متمي�زاً 

                                                
 . 15/  1: التمھيد في علوم القرآن .  (1)
 . 17/ مباحث في علوم القرآن .  (2)

 . 22/ علوم القرآن .  )(3
 . 18/ موجز علوم القرآن .  )(4
  1/27:الزرقاني، مناھل العرفان. )(5
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، وھو ما نلمسه في تعريف الشيخ معرفه والسيد الحكيم ، بل وتعريف العطار أيضاً عل�ى 

  .اختصاره 

ھ���و التعري���ف  –واللغ���وي  ا]ص���ط4حي –وال���ذي يخت���اره البح���ث م���ن التع���ريفين        

للق��رآن اعتب��ارات  إن إذ( لعل��وم الق��رآن ، لش��موليته وجامعيت��ه وعلميت��ه ؛  ا]ص��ط4حي

يختل��ف ف��ي  )1()متع��ددة ، وھ��و بك��ل واح��دة م��ن تل��ك ا]عتب��ارات موض��وع لبح��ث خ��اص 

البح��وث الُمتعلق��ة ب��القرآن وھ��ي بأجمعھ��ا ] تلتق��ي ف��ي  س��ائرمباني��ه اخت4ف��اً واض��حاً ع��ن 

ائجھا ، بل أصبحت تلك المباحث علوماً متنوع�ة ، يجم�ع بينھ�ا موض�وع د]ئلھا و] في نت

  .واحد ھو البحث في شؤون القرآن الكريم 

أنھ�ا تتك�ون ) عل�م الق�رآن ( ] ) عل�وم الق�رآن ( س�مى إط4ق ھ�ذا المُ ولعلَّ السر في        

 إعج�از( مبحث  –من مباحث ، وكل مبحث من ھذه المباحث يُعّد علماً قائماً بذاته ، فمث4ً 

من القرآن يُعّد علماً قائماً بذاته ) المكي والمدني ( يُعّد علماً قائماً بذاته ، ومبحث ) القرآن 

فلم�ا كان�ت العل�وم الت�ي .... من القرآن يُع�ّد علم�اً مس�تق4ً )  العام والخاص( ، وكذا مبحث 

ول�يَس بعل�م ) علوم الق�رآن (  ألفھا العلماء لخدمة القرآن علوماً متنوعة ، ُسميَّ ھذا العلم بـ

القرآن ، إ] أن موضوعھا الجامع بين مس�ائلھا ھ�و الق�رآن الك�ريم ، فھ�ي إنم�ا تتم�ايز ف�ي 

  .)2( الغرض الذي من أجله دونت وليَس موضوعھا ، وھو ما أثبته البحث في ما تقدَّم

       

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  . 23/ علوم القرآن ، محمد باقر الحكيم .  (1)

  .من اKطروحة   14ص ) ظ. ( )(2
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  المبحث الثاني

  نواع علوم القرآن وأسباب تعددھا أ

  

ھادي�اً وُمبش�راً ون�ذيراً لِيُخ�رج الن�اس م�ن )  لى هللا علي�ه وال�ه وس�لمص�( بُع�ث النب�ي محم�د  أننُذ مُ         

ھمھ�ا تل�ك اyي�ات أوأي�ده م�ن مع�اجز جليل�ة ك�ان النور ، بم�ا أو]ه هللا تع�الى  إلىالظُلُمات 

ف�ي لِتُش�كل بع�د ذل�ك كتاب�اً س�ماوياً عظيم�اً يحم�ل  ا6لھ�يالصادحات التي جاء بھ�ا ال�وحي 

  .وغيرھا .... العقائدية والتربوية والعبادية  :طياته معالم الدين الجديد بُمختلف أبعاده 

، فعكف��وا عل��ى دراس��ته ومدارس��ته ة ت��وعظمأدرك المس��لمون أھمي��ة الكت��اب العزي��ز        

وش��غلوا أفك��ارھم وعق��ولھم بم��ا يتعل��ق ب��ه م��ن أبح��اث كت��اريخ نزول��ه وترتيب��ه واخ��ت4ف 

، وناس�خ آيات�ه ومنس�وخھا ومحكمھ�ا ومتش�ابھھا ، حت�ى ُعرف�ت  عج�ازهإالقراءات ووجوه 

وأصبحت تُشكل موضوعاً ھاماً في معرفة ُم�راد ) علوم القرآن ( لك اKبحاث بـ تبعد ذلك 

  .هللا من كلماته في قرآنه العظيم 

 اتأن الصحابة ف�ي العھ�د النب�وي ل�م يكون�وا بحاج�ة إل�ى مؤلف�: يقول  )*(َولَُرَب ُمدٍع       

ولق�د ف�ات ھ�ؤ]ء أنَّ .  )1(م�نھم بالت�أليف ف�ي عل�وم الق�رآن في علوم القرآن ، فلم يق�م واح�د

ح��ّب كت��اب هللا تع��الى ك��ان ھ��و ال��دافع اKول للت��أليف في��ه وف��ي علوم��ه ، وليَس��ت الحاج��ة 

م��ن أن اKم��ام علي��اً أمي��ر ) ھ��ـ  438: ت (فحس�ب ، وي��دل عل��ى ذل��ك م��ا أورده اب��ن الن��ديم 

ما يجعله أول من ألف ف�ي عل�وم ) . الُمحكم والُمتشابه ( صنَّف كتاباً في  )يه الس�4ملع( المؤمنين 

بوض��ع ) ھ��ـ  69:ت ( ق��ام تلمي��ذه أب��و اKس��ود ال��دؤلي  )لي��ه الس��4مع( الق��رآن ، ث��م وبإش��ارة من��ه 

ويُع�د ھ�ذا ك�ذلك بداي�ة لعل�م ( قواعد النح�و ص�يانة لس�4مة النُط�ق وض�بطاً للق�رآن الك�ريم 

  .)2() رآن إعراب الق

                                                
] : ( النب�ي ق�ال  ان ريخ�دال س�عيد ولعلَّ مس�ند ھ�ؤ]ء ح�ديث النھ�ي ال�وارد بألف�اظ متع�ددة ع�ن أب�ي. )*(

: السنن ، الدارمي +  129/  18: صحيح مسلم )  ظ(، )  تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحه 
ولكن ھذا الحديث ُمعارض بروايات أُخرى منھا رواية .  29/ تقييد العلم ، الخطيب البغدادي +  119/  1

فذكرت ...... كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول هللا فنھتني قريش : عبد هللا بن عمرو بن العاص قوله 
، ذكر الدارمي في ُس�نته ) أكتب فو الذي نفسي بيده ما يخرج مني إ] الحق  : ( فقال )  ص(ذلك للرسول 

 . 74/ والخطيب البغدادي في تقييد العلم  – 125/  1: أيضاً 
  . 11/ مباحث في علوم القرآن ، مناع القطان +  25/  1: مناھل العرفان ، الزرقاني ) ظ. ( )(1
 . 11/ مباحث في علوم القرآن ، مناع القطان   .)(2
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وم��ن ث��م توال��ت التأليف��ات ف��ي ش��تى عل��وم الق��رآن ُمن��ذ العھ��د اKول وال��ى عص��رنا ،       

م�ا ش�اء هللا ، ولس�ُت ھن�ا ف�ي مق�ام اس�تعراض تل�ك  إل�ىوسوف يبقى ھذا ا]ھتمام ويتج�دد 

المؤلف���ات وأص���حابھا ف���ي الق���رون الس���ابقة وال���ى يومن���ا ھ���ذا ، فلق���د كفان���ا مؤون���ة ذل���ك 

  .، التي عنت بھذا الجانب من العلوم  )2(والرسائل الجامعية ، )1(جميةالموسوعات الُمع

تلك الجھود المبذولة من أولئك العلماء الذين أقبل�وا عل�ى دراس�ة  إلى ا6شارةو تجدر       

بش�وق وش�غف وتق�ديس ، كان�ت أبح�اثھم أبحاث�اً علمي�ة قيم�ة ، كتاب هللا المجيد وعلوم�ه ، 

عميق��ة الغ��ور ، ] يمك��ن Kي باح��ث ف��ي عل��وم الق��رآن دة ، غزي��رة الم��ادة ، عظيم��ة الفائ��

  .ا]ستغناء عنھا فض4ً عن المفسرين واKصوليين 

ومع ھذا ]بُدَّ من التوقف عند أعداد علوم القرآن في بعض مؤلفاتھم وبيان سبب ذل�ك       

  .التفاوت الملحوظ في أعدادھا وعلَّة تقسيماتھا عندھم 

أن عل��وم الق��رآن خمس��ون علم��اً ) : ( ھ��ـ  543: ت (  )*(ب��يعرفق��د ج��اء ع��ن اب��ن       

ع��دد كل��م الق��رآن مض��روبة ف��ي  وأربعمائ��ة وس��بعة آ]ف عل��م وس��بعون أل��ف عل��م عل��ى

 اوح��دّ  اوباطن�� اك��ل كلم��ة ظ��اھرل( ولع��لَّ س��ّر ض��ربھا بالع��دد أربع��ة ھ��و أن .  )3()أربع��ة

  .)4()اعطلوم

(        )5()البرھان في علوم القرآن( به كتا في) ھـ  794: ت ( فيما أورد الزركشي       

ولم��ا كان��ت عل��وم : ( علم��اً ، معت��ذراً ع��ن الزي��ادة عل��ى ھ��ذا الع��دد بقول��ه ) س��بعة واربع��ين

                                                
والموس��وعة + ا6تق��ان ف��ي عل��وم الق��رآن ، للس��يوطي + البرھ��ان ف��ي عل��وم الق��رآن ، الزركش��ي ) ظ. ()(1

عل��وم + القرآني��ة المتخصص��ة ، الص��ادرة م��ن جمھوري��ة مص��ر ع��ن المجل��س اKعل��ى للش��ؤون ا6س��4مية 
  .القرآن عند المفسرين وغيرھا 

اKس��س (  اهأطروح��ة ال��دكتور+ال��دكتوره ابتس��ام مرھ��ون الص��فار: معج��م الدراس��ات القراني��ة)ظ(.  (2)
  .على سبيل المثال.م2008/مة الى عمادة كلية الفقهالمقد،عدي .د،) نھجية في تفسير النص القرآني الم
جم�ع ، )ھ�ـ468(ول�د س�نة ، القاضي أبو بكر محمد بن عب�د هللا ب�ن محم�د اKش�بيلي: ابن العربي ھو . )*(

). ھ�ـ543(ت�وفي بف�اس س�نة . وصنف وبرع في ا]دب والب4غة والحديث والفقه واKصول وعلوم الق�رآن
  .4/1294: الذھبي، تذكرة الحفاظ) ظ(

  . 17 – 16/  1: البرھان ، الزركشي +   38/ قانون التأويل ، ابن العربي .  )(3
إن القرآن نزل على سبعة أحرف لكل آية منھا ظھر وبطن ولكل حرف حد :" أنه قال) ص(عن النبي.  (4)

 .8/282: ابن عبد البر، التمھيد" ومطلع 
    . 12 – 9/  1: البرھان ، الزركشي ) ظ. ( )(5
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، ُمص�رحاً  )1()القرآن ] تنحصر ، ومعاني�ه ] تُستقص�ى ، وجب�ت العناي�ة بالق�در الممك�ن 

  .)2() جامع لما تكلم به الناس (     أن كتابه

) مواقع العلوم ف�ي مواق�ع النج�وم ( في كتابه ) ھـ  824: ت (  )*(ا ذكر البلقيني بينم       

يق�ول  إذ، خمسين علماً من علوم القرآن ، ُمجتھداً في ترتيبھا وتصنيفھا على وف�ق رأي�ه ، 

وأن��واع الق��رآن ش��املة ، وعلوم��ه كامل��ة ، ف��أردت أن أذك��ر ف��ي ھ��ذا التص��نيف م��ا : ( ... 

، وق�د حص�رھا  )3()ه الق�رآن الش�ريف م�ن أن�واع علم�ه الُمني�ف علمي مما حوا إلىوصل 

  : )4(في ستة أُمور ھي

المك�ي ، : مواطن النزول وأوقاته ووقائعه ، وفي ذلك اثنا عشر نوعاً : اKمر اKول        

 ألنومي،  ألفراشي،  ألشتائي، الحضري ، الليلي ، النھاري ، الصيفي ،  ألسفريالمدني ، 

  .ل ، أول ما نزل ، آخر ما نزل ، أسباب النزو

المتواتر ، اyحاد ، الش�اذ ، ق�راءات النب�ي ، : السند ، وھو ستة أنواع  :اKمر الثاني        

  .الرواة ، الحفاظ 

، الم�ّد ، تخفي�ف  ا6مال�ةالوقف ، ا]بتداء ، : اKداء ، وھو ستة أنواع  :اKمر الثالث        

  . ا6دغامالھمزة ، 

       Kلفاظ  ، وھو سبعة أنواع  :مر الرابع اKالغريب ، الُمعرب ، المجاز ، المش�ترك : ا

  .، المترادف ، ا]ستعارة ، التشبيه 

الع�ام الب�اقي : ، وھ�و أربع�ة عش�ر نوع�اً  باKحك�امالمعاني الُمتعلقة  : اKمر الخامس       

خ�صَّ في�ه الكت�اب  العام الذي أُريد به الخص�وص ، م�اعلى عمومه ، العام المخصوص ، 

السنة ، ما خصصت فيه السنة الكتاب ، المجمل ، المبين ، الم�ؤول ، المفھ�وم ، المطل�ق ، 

المقيد ، الناسخ ، المنسوخ ، نوع من الناسخ والمنسوخ وھو م�ا عم�ل ب�ه م�ن اKحك�ام م�دة 

  .معينة والعامل به واحد من الُمكلفين
                                                

 . 9/  1: البرھان ، الزركشي ) ظ. . ( )(1
 . 9/  1.: ن . م .  (2)

م�ن علم�اء ، القاضي ج4ل الدين عبد ال�رحمن ب�ن عم�ر ب�ن رس�4ن البلقين�ي المص�ري: البلقيني ھو . )*(
، ل�ه كت�ب ف�ي التفس�ير والفق�ه ومج�الس ال�وعظ، ولّي القض�اء ف�ي ال�ديار المص�رية م�راراً ، الحديث بمصر

  . 3/320: الزركلي، اKع4م) ظ). (ھـ824(نة توفي في القاھرة س
  .7/  1: مواقع العلوم في مواقع النجوم .  )(3
 .7/ 1: ن . م ) ظ. ( )(4
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الفص�ل ، الوص�ل ، : Kلفاظ ، وھو خمس�ة أن�واع المعاني الُمتعلقة با : اKمر السادس       

  .ا6يجاز ، ا6طناب ، القصر 

  .وبذلك تعدَّت اKنواع الخمسين       

  فق�د زاد عل�ى م�ا أورده الزركش�ي والبلقين�ي ف�أورد ) ھ�ـ  911: ت ( وأما الس�يوطي       

، عل��ى س��بيل ) ا6تق��ان ف��ي عل��وم الق��رآن ( علم��اً م��ن عل��وم الق��رآن ف��ي كتاب��ه ) ثم��انين ( 

ولو نوعت باعتبار م�ا أدمجت�ه ف�ي ض�منھا ل�زادت : ( ا6جمال والدمج ، قائ4ً بعد سردھا 

مجتھداً أيضاً في ھذا التوسع لعلوم الق�رآن ، بإدخال�ه فيھ�ا م�ا ل�يس .  )1()على الث4ث مائه 

  .  )2(وغيرھا... منھا كعلم الھيئة والجبر والھندسة والطب 

ما تقدَّم من ذكر إعداد علوم القرآن كأنموذج عل�ى س�بيل المث�ال ] والذي يُلحظ على        

 انھ�م ل�م يفرق�وا ب�ين عل�وم الق�ران وتاريخ�هالحصر عند الزركشي والبلقيني والسيوطي ، 

إنھم قد اعتمدوا في إيراد تلك العلوم على ما وجدوه منتشراً منھا عند الناس ، وم�ا مثل�ت و

على الباحث إمكان توجيه النظ�ر إل�ى م�ا أوردوه ؛  مما يسھل وجھة نظر كل واحد منھم ،

إذ يمكن اختصارھا وحذف بعضھا ، ف4 داعي لتكثيرھا ، وجع�ل ك�ل مس�ألة علم�اً ، وھ�و 

،  )3(ا6شكال الذي أورده صاحب الكفاية ، إذا ما اعتبر تم�ايز العل�وم بتم�ايز موض�وعاتھا

  :م فقط ھي علو ثمانيةفتقسيم البلقيني لعلوم القرآن يمكن حصره في 

 .وھو من تاريخ القران، أسباب النزول وعلم نزول القرآن   .1

 .علم اللغة .2

 .علم الخاص والعام .3

 .علم المجمل والمبين .4

 .علم المطلق والمقيد .5

 .علم الناسخ والمنسوخ .6

 .علم الظاھر والمؤول .7

 .وھي من تاريخ القران،علم القراءات  .8

                                                
  . 3/  1: ا6تقان في علوم القرآن ، السيوطي .  )(1
  . 334/  2: / ا6تقان في علوم القرآن ، السيوطي ) ظ. (  )(2
  .من اKطروحة  13ص  ) ظ. ()(3
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أدخل�وا ف�ي عل�وم الق�رآن م�ا  –والسيوطي الزركشي ، البلقيني  –ويلحظ أيضاً أنھم         

ليَس من علومه و] ھي خادمة له ، و] منبثقة عنه ، مما يجعلھا غريبة ب�ين عل�وم الق�رآن 

، فإيراد البلقيني لعلم الرواة ، وعلم الحفاظ ، ظاھر في التجّوز ؛ إذ ما ع4قة ذلك بالقرآن 

ين مسائلھا ؟ فينبغ�ي ح�ذفھا وم�ا الكريم الذي ھو موضوع علوم القرآن بأجمعھا والرابط ب

  .شابھھا 

وا6ش��كال نفس��ه ي��رد عل��ى الس��يوطي ف��ي إمك��ان دم��ج م��ا أورده م��ن أن��واع العل��وم        

الثمانين وحذف ما ] ع4قة له بعلوم القرآن ، كعلم الھيئة ، والفل�ك ، والجب�ر ،  والھندس�ة 

وان كان القرآن الك�ريم ونحوھا ، فھي غريبة في مسائلھا وموضوعھا عن علوم القرآن ، 

         .)1(قد أشار إليھا في بعض آياته 

عل�وم الق�رآن عن�د  أعدادما سبب ھذا التفاوت في : وقد يخطر في البال تساؤل ، ھو        

ع�ن ذل�ك بع�دَّة نق�اط اس�تقرءھا الباح�ث م�ع  ا6جاب�ةھؤ]ء وغي�رھم م�ن العلم�اء ؟ ويمك�ن 

اyراء الت���ي ق���د تتغي���ر م���ع زي���ادة البح���ث ، أو  م���ا زال���ت تمث���ل رأي���اً م���ن أنھ���االيق���ين ، 

  :الم4حظات التي ترد عليھا وھي 

 .سعة أُفق القرآن وشموليته لجميع جوانب الحياة التي تحيط بالفرد والمجتمع  .1

عدم وجود ميزان دقيق يُعرف به ما ھو من عل�وم الق�رآن مم�ا ل�يَس م�ن علوم�ه ،   .2

وغيرھ��ا ، فق��د زع��م ... ب ، والفل��كل��ذا أدخ��ل بع��ض العلم��اء عل��وم الفلس��فة ، والط��

] يُفھ��م المقص��ود م��ن الش��ريعة عل��ى  إذعل��وم الفلس��فة مطلوب��ة ؛  ان( (بعض��ھم  

الفلس��فة تع��ّد م��ن العل��وم  إن: ي��رد عل��ى ھ��ؤ]ء  إنويمك��ن .  )2())بھ��ا  إ]الحقيق��ة 

ج�ذور الفلس�فة يوناني�ة ،  إنما قيست بعلوم القرآن ، ف�المعلوم  إذاالدخيلة والحديثة 

فم�ا  –تج�ّوزاً  –ولو ص�حَّ ھ�ذا الق�ول . عرفھا المسلمون بعد عصر الترجمة  إنماو

قبل دخول الفلس�فة ي�ا ت�رى ؟ و] يعن�ي قولن�ا ھ�ذا  ا6س4ميةظنه بمقاصد الشريعة 

 .ما للفلسفة من دور نسبي في فھم مقاصد الشريعة  فنس
                                                

   )38:يّـس( ﴾َوالشَّْمُس تَْجِري لُِمْستَقَرٍّ لَھَا َذلَِك تَْقِديُر اْلَعِزيِز اْلَعِليمِ  ﴿: ه تعالى كقول.  )(1
َماِء فَْوقَھُْم َكْيَف بَنَْينَاھَا َوَزيَّنَّاھَا َوَما لَھَا ِمْن فُُروجٍ  ﴿: ، وقوله تعالى      )6:قّ ( ﴾ أَفَلَْم يَْنظُُروا إِلَى السَّ
 .ت التي أشارت إلى تلك العلوم ونحوھا من اyيا 

  .19/ فيدة من ا]تصال ، ابن رشد الحفصل المقال فيما بين الشريعة والحكم.  (2)
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وم الت�ي ذكرھ�ا الق�رآن الخلط بين المسائل المتعلقة بالقرآن والمنبثقة منه وبين العل  .3

قض�ايا عقدي�ة ، ك�الخلط  إثباتالتوحيد أو  إثباتلغرض  ا6شارةالكريم على سبيل 

اس�تدل بعل�م الھيئ�ة حص�راً عل�ى فھ�م  إذ )1()ھ�ـ  606: ت ( الذي وقع فيه الرازي 

�َماِء فَ�ْوقَھُْم َكْي�َف َبَنْينَاھَ�ا َوَزيَّ  ﴿: قوله تعالى  نَّاھَ�ا َوَم�ا لَھَ�ا ِم�ْن أَفَلَْم يَْنظُُروا إِلَ�ى السَّ

بع��د ح��ين فكي��ف  إ]ة م��ا عرف��ه الع��رب أعل��م الھي�� أنوالمعل��وم  ، )6:قّ ( .﴾ فُ��ُروجٍ 

يس��تدل ب��ه اyن عل��ى م��ا وق��ع ف��ي الس��ابق ؟ وعل��ى ھ��ذا اKس��اس وق��ع الخل��ط م��ن 

 .السيوطي في عدَّه لعلم الھيئة من علوم القرآن 

       عل���ى ص���حة اKخ���ذ بعل���ومھم  جبا]حتج���اوتكل���ف أھ���ل العل���وم الطبيعي���ة         

قَ�الُوا لَبِْثنَ�ا يَْوم�اً أَْو  ﴿: فاستدل أھل العدد بقوله تع�الى ( ، بآيات من القرآن الكريم 

ينَ  ، م��ا جع��ل الس��يوطي ي��دخل عل��م )2()  113/ المؤمن��ون ( ﴾بَْع��َض يَ��ْوٍم فاْس��أَِل اْلَع��ادِّ

  .القرآن الجبر في علوم 

أن�ه ل�يس ( الشخص�ي ، ج�اعلين نص�ب أعي�نھم  اعتمادھم على ا]ستحسان والرأي .4

يُفھ�م ك�ٌل بمق�دار  وإنم�ا، سبحانه وتعالى ،  )z()3 نھاية فكذلك ] نھاية لفھم ك4مه 

مث�ل  إدخ�الكان اKمر كذلك ف4 يّض�ر استحس�انھم ھ�ذا ف�ي  وإذا. ما يفتح هللا عليه 

 –و تح�ريم ح�4ل حرام أ إح4ل إلىتلك العلوم في علوم القرآن طالما انه ] يؤدي 

يّضر ذل�ك ف�ي الدق�ة والموض�وعية المتوخ�اة م�ن مث�ل ھ�ؤ]ء  وإنما –] سامح هللا 

  .العلماء 

عل�وم الق�رآن مم�ا ھ�ي  إل�ىالعل�وم المض�افة  إنومما تقدَّم يس�تنتج الباح�ث                

  :ليست منبثقة منه ، و] يكون موضوعھا  القرآن الكريم ، تنقسم قسمين

                                                
 .  128 – 127/  28: ، الفخر الرازي  مفاتيح الغيب) ظ. ( )(1
 . 60 – 59/  1: الموافقات ، ألشاطبي ) ظ. ( )(2
  . 9/  1: البرھان في علوم القرآن ، الزركشي .  )(3



 45

ان لھ��ا ش��رف خدم��ة الق��رآن ، وتع��ّد ك��اKداة لفھ��م الق��رآن ، واس��تخراج               م��ا ك�� : اKول

على معرفة مراد هللا تعالى من�ه ؛ كعل�وم   اللغ�ة ،  والُمعينة ما فيه من الدرر المفيدة ، 

  .وعلم أصول الفقه ، وما شابھھا 

 إليھ�ا أش�ار وإنم�ا، القرآن ، و] ھي خادمة للقرآن ما ] صلة له بعلوم  :والقسم الثاني 

، ف�4 تُع�ّد وس�يلة لفھ�م م�راد  ا6نس�انالعقائد عند  إثباتالقرآن على نحو ا]ستد]ل في 

ة ، والجبر ، ألھيهللا تعالى ولو أُدعي ذلك ، كما تقدم في حكاية الرازي وغيره ، كعلم ا

  .ونحوھا  ...والھندسة 

بعضھا اyخر في�ه نظ�ر ، بعض العلوم واضحة الدخول في علوم القرآن ، و إنوحيث 

ض��وابط لمعرف��ة م��ا ي��دخل ف��ي عل��وم الق��رآن مم��ا ] ي��دخل ، وق��د أش��ار  إل��ىيحت��اج  ف��اKمر

  : )1(ھذه الضوابط مما يمكن حصرھا فيما يأتي إلى) ھـ  790: ت(  ألشاطبي

  .يكون العلم مما يعرفه العرب  أن :اKول  

بع�د ح�ين ؛  إ]ب و] عرفتھ�ا وقد أخرج بھ�ذا الض�ابط العل�وم الت�ي ل�م تنش�أ عن�د الع�ر

وغيرھما من العلوم التي لم يكن للعرب بصٌر فيھ�ا ، ف�ان مث�ل .... كعلم الفلسفة وعلم المنطق 

  . ا6ط4قتكون من علوم القرآن على  أنھذه العلوم ] يُمكن 

  .يكون للسلف فيھا اعتناء  أن :الثاني  

لن���زول ، وعل���م المحك���م وھ��ذا يظھ���ر ف���ي جمل���ة م���ن عل���وم الق��رآن ، كعل���م أس���باب ا 

  .ا موالمتشابه ، ونحوھا ، ويخرج ھذا الضابط أيضاً علمّي الفلسفة والمنطق وما شابھھ

م��ن العل��وم القرآني��ة م��ا اس��تنبطھا العلم��اء ف��ي  إن إذولك��ن ھ��ذا الض��ابط غي��ر ج��امع ؛ 

، نع��م ق��د يص��بح  )3( الص��وتي وا6عج��از،  )2(الع��ددي ف��ي الق��رآن كا6عج��ازالوق��ت الحاض��ر 

ل�م يك�ن مم�ا اعتن�ى  إنيكون لھا أصل في ك4م الس�لف ، ف�العلم  أنآخر وھو ك لو زيد قيٌد كذل

  . )4(به السلف ، ف4 أقل من أن يكون له ذكر في علومھم

  
                                                

  . 131 – 109/  2،  59/  1: الموافقات ، ألشاطبي ) ظ. ( (1)
  .على سبيل المثال. عبد الرزاق نوفل.د، للقرآن الكريما6عجاز العددي ) ظ. ( )(2
محاض��رات أس��تاذنا ال��دكتور ص��باح  +64/اس��تاذنا الع4م��ة ال��دكتور الص��غير، الص��وت اللغ��وي)ظ. ( )(3

  .م  2008طلبة الدكتوراه ، كلية الفقه ، عنوز ، التعبير القرآني أُلقيت على 
     .13/ 1: البرھان  ، الزركشي ) ظ). ((4
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  .يكون وسيلة لفھم القرآن  أن :الثالث  

الفق�ه ، وعل�م أس�باب وقد عدَّ منھا علوم العربي�ة ، والناس�خ والمنس�وخ ، وعل�م أص�ول 

  .وغيرھا ، وغالب ھذه العلوم من وسائل فھم القرآن  ...النزول 

ذلك معرفة ما يتعلق ب�ه م�ن أح�وال ؛ Kن بع�ض عل�وم الق�رآن  إلىويمكن أن يُضاف  

ما تكون مقدمات نظرية له ، كعلم الوحي ، ومنھا ما تكون منبثقة منه ؛ كترتيب سوره وآيات�ه 

تفس��يره ، فل��و جھلھ��ا المفس��ر ] ي��ؤثر عل��ى فھ��ذه العل��وم ] أث��ر لھ��ا عل��ى فھ��م الق��رآن بمعن��ى . 

  .التفسير ، ولكنھا من علوم القرآن التي ] تنفك عنه و] توجد في غيره 

وعلى ما تقدَّم يمكن للباحث أن يُضيف ضابطاً آخر إلى م�ا ذك�ره ألش�اطبي ، اس�تنتجه 

  :من الضابط الثالث وھو 

  .غيره  أن يكون منبثقاً من القرآن ، و] ينتسب إلى :الرابع 

لي��دخل في��ه جمل��ة م��ن العل��وم المتعلق��ة ب��القرآن و] تتعل��ق بغي��ره م��ن العل��وم ، كرس��م  

  .المصحف ، وأسماء سوره ، وغير ذلك من العلوم التي ] توجد في غيره

حص��ر عل��وم الق��رآن بم��ا عرفت��ه  إذو] تخل��و ض��وابط ألش��اطبي المتقدم��ة م��ن نظ��ر ؛ 

تكل�ف واض�ح ؛ ف�ان الق�رآن الك�ريم بح�ٌر ] يس�بر  العرب ، وبما كان للسلف فيه عناية ، وھ�و

   : )لي�ه الس�4مع(عل�ي ب�ن الُحس�ين  ا6م�امأغواره ، و] يُحاط بدرره ، و] تُستقص�ى خزائن�ه ، يق�ول 

، ويقص�د م�ن  )1()  )تنظر فيھا أنآيات القرآن خزائن العلم فكلما فُتحت خزائنه فينبغي لك  ((

ولم��ا كان��ت عل��وم الق��رآن ]  (: (بقول��ه  الزركش��يأش��ار  النظ��ر التفكي��ر والت��دبر ، وال��ى ذل��ك

 إذ، ف4 يُمكن حصرھا بھذه الضوابط التي بدت ضعيفة ؛  )2( ))تنحصر ومعانيه ] تُستقصى 

  .ھي وجھة نظر تخّص ألشاطبي وحّده  وإنما] دليل من عقل أو شرع عليھا 

علم م�ا ف�ي عل�وم  يكون الضابط في دخول أن –على حسب اعتقاد الباحث  –وينبغي  

القرآن مستنداً عل�ى موض�وع ذل�ك العل�م وغايت�ه والغ�رض من�ه ، فم�ا ك�ان موض�وعه الق�رآن 

والغرض من�ه الكش�ف ع�ن  م�راد هللا تع�الى ، ف�4 إش�كال ف�ي كون�ه فھم القرآن الكريم وغايته 

                                                
سمعت علي : قال، عن الزھري، برواية حفص بن غياث، 267/ذكره ابن فھد الحلي في عدة الداعي.  )(1

  .الحديث... يقول ) عليه الس4م(بن الحسين 
  . 9/  1: البرھان ، الزركشي .  )(2
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، أو من علوم القرآن وغير ذلك يكون أما من العلوم الخادمة للقرآن كعلم اللغة وعلم اKصول 

  .وهللا أعلم . ة أمما ھي دائرة حول القرآن الكريم كعلم الطب والھي
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  المبحث الثالث

  الفرق بين علوم القرآن وعلم التفسير 

واس�عاً بحي�ث يش�مل ك�ل معل�وم ، لك�ن الم�راد ھن�ا العل�وم الت�ي  إط4قاً للعلم  إنقد تقدَّم 

آن ، فھو اصط4ح يُطل�ق عل�ى المس�ائل المض�بوطة صار لھا مسمى خاص ، وھي علوم القر

  .ضبطاً خاصاً يشمل جملة من اKصول والمسائل التي تجتمع في موضوع كلي واحد 

مسائل علوم القرآن متسعة ومتعددة يجمع بينھا موض�وع واح�د ھ�و الق�رآن  إنوحيث  

آن الك�ريم داخ�4ً يكون كل موضوع تحدث فيه القر أنأن من الواضح أنه ] يلزم  إ]الكريم ، 

ھ�ذه العل�وم م�ن عل�وم  أنفي علوم الق�رآن ، ف�ورود بع�ض اyي�ات ف�ي بع�ض العل�وم ] يعن�ي 

النج�وم م�ن يك�ون عل�م  أنوردت عدَّة آيات في النج�وم ، ولك�ن ذل�ك ] يعن�ي : القرآن ، فمث4ً 

ك�ام4ً  إنس�اناً ص�يرورته  إل�ىمن انعقاد نطفته  ا6نسانعلوم القرآن ، ووردت آيات تبين خلق 

عل�م الفس��لجة م��ن عل�وم الق��رآن ، ونحوھ��ا م��ن  أنذل��ك ] يعن��ي  إن إ]،  أم�هيخ�رج م��ن بط��ن 

عل�وم  إنھ�االق�رآن عل�ى  إليھ�االقرآن الكريم ، فلم يتطرق  إليھاالموضوعات التي تطرق  أمثلة

 وإنم�االحقيق�ة بع�د ذل�ك ،  إل�ىتجريبية بحته ، الت�ي س�بيلھا الغ�رض والتخم�ين ، ث�م الوص�ول 

قض�ايا عقدي�ة  6ثب�اتأو ج�اءت  –كم�ا م�ّر  –م�ن أدل�ة التوحي�د  ھ�اانحدث عنھا القرآن عل�ى ت

الق�رآن علم�اً ]  إلي�هيُعّد الموض�وع ال�ذي تط�رق  أنمتى يُمكن : وربما يرد ھنا تساؤل مفاده .

  موضوعاً قرآنياً ؟ 

  :ولتوضيح الُمراد من ھذا التساؤل يضرب البحث مثلين تقريبيين  

، Kس�تاذنا الع4م�ة ال�دكتور محم�د ) نظرات معاص�رة ف�ي الق�رآن الك�ريم ( كتاب  في :اKول 

         حس��ين الص��غير تح��دث ع��ن مجموع��ة م��ن المواض��يع ذات الص��لة ب��القرآن الك��ريم ، ومنھ��ا

، س�ار مع�ه بك�ل رش�اقة ، ودق�ة ، ) 1() اKسلوب النفسي لمكافحة الجريمة في القرآن الكريم ( 

أغوار اyيات المتعلق�ة بعن�وان البح�ث ، فھ�ل يُمك�ن أن يُق�ال ع�ن ھ�ذا  وأسلوب متميز ، وسير

عل�ى ان�ه م�ن ض�من عل�وم ) علم مكافحة الجريمة ف�ي الق�رآن : ( البحث الرائع في موضوعه 

القرآن ؟ ] شك أن ذا الفطنة يقف أمام ھذا المسمى ويرفض�ه ، ولك�ن ل�و قي�ل ع�ن الموض�وع 

                                                
  . 79/ ، الدكتور الع4مة الصغير معاصرة في القرآن الكريم نظرات .  )(1
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علوم القرآن فأنك ستجد في نفسك قبو]ً أكثر من  إلىضيف ، وأُ ) علم النفس القرآني : ( ذاته 

  .المسمى اKول 

     اKُم��م الُمخالف��ة للش��ريعة ، مم��ا  إھ��4كيكث��ر الح��ديث ف��ي الق��رآن ع��ن  :المث��ال الث��اني 

ھ��4ك اKم��م ف��ي الق��رآن ( عنوان��اً لبح��ث يعنون��ه الباح��ث ب��ـ ق��د يُص��ار ھ��ذا الموض��وع 

عل��م ھ��4ك : ( يُق��ال ع��ن ھ��ذا الموض��وع  أنل يُمك��ن ، فھ�� (*))الك��ريم أس��بابه ونتائج��ه 

على انه من علوم القرآن ؟ والرفض ذاته سيكون نصيب ھذا أيض�اً ، بينم�ا ل�و ) اKمم 

ف�ي نفس�ك ، فم�ا الض�ابط  ، فانك ستجد ل�ذلك قب�و]ً ھادئ�ا) علم قصص القرآن : ( قيل 

  في ھذين المثلين وغيرھما مما شابھھما ؟

اKم�ر نس�بي ، فعل�م ال�نفس القرآن�ي وقص�ص الق�رآن ،  إنباح�ث  الذي يظھ�ر لل        

 أنتكون موض�وعات قرآني�ة ، ويمك�ن  أنالقرآن ، كلھا يمكن  وأقسامالقرآن ،  وأمثال

منبثقة من القرآن غير خارجة عن�ه  أنھاتكون علوماً مستقلة ضمن علوم القرآن بلحاظ 

المتقّدم ، والم4حظات ال�واردة  مع اKخذ بنظر ا]عتبار الضوابط اKربعة في المبحث

  . )1(عليھا

المراد ب�العلم الموص�وف ب�ه جمل�ة م�ن عل�وم الق�رآن ،  أن إلى ا6شارةوتجدر           

ليَس العلم المذكور بحدوده عند المناطقة ؛ لذا ] يُقال فيه ھل ھو من قبي�ل التص�ورات 

 يتمشى مع علوم الش�ريعة ])2( ، أو من قبيل التصديقات ؟ فتعريف العلم عند المناطقة

عن ُمسمى العل�م  ا6س4مية، ومن أخذ بحدودھم في ذلك فأنه يُخرج بعض العلوم  ألبته

وف�ي ع�ّد التفس�ير علم�اً : ( حين ق�ال ) ھـ  1393: ت ( ، كما فعل الطاھر بن عاشور 

لك�ة وأم�ا أن ي�راد ب�ه الم....  ا6دراكيُ�راد ب�ه نف�س  أنأم�ا  أطل�ق إذاالعل�م  إذتسامح ، 

  . )3()يُراد به التصديق الجازم وھو مقابل الجھل  أن المسماة بالعقل ، وأما

ب�أن اعتب�ار عل�م م�ن عل�وم الق�رآن ، ك�ون : وفي ھذا القول نظر يمكن توجيھه          

ھ��ذا العل��م م��ن مقاص��د الق��رآن الك��ريم ، وان��ه مقص��ود لذات��ه ف��إذا ظھ��ر ان��ه مقص��د م��ن 
                                                

كان في نية الباحث الكتابة في ھذا الموضوع لكنما ا]ستخارة دلتني على ما أنا بصدد طرحه في ھ�ذه . (*)
 .Kطروحة والحمد z على توفيقه ا

  .من اKطروحة  34ص) ظ. ( (1)
  . 14/مرتضى المطھري، المنطق)) عند العقل الصورة الحاصلة من الشيء : (( العلم ھو.  (2)
 . 12/  1:  التحرير والتنوير ، ابن عاشور .  (3)
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) قص��ص الق��رآن (يف��رد علم��اً مس��تق4ً ، كعل��م أن مقاص��د الق��رآن ومقص��ود لذات��ه ج��از 

  .الذي ينتشر انتشاراً واضحاً في سور كثيرة من سور القرآن

موض�وعه اyي��ات القرآني�ة ، وان غايت��ه  أنعل�م التفس��ير فمعل�وم عن��د الدارس�ين  وأم�ا 

 والغرض منه ھو الكشف عن مراد هللا تعالى من آياته بحسب ما يف�تح هللا عل�ى المعتن�ي ب�ذلك

عل��م التفس�ير ل��ه مس��ائله المتع�ددة ول��ه أص��وله ومبادئ�ه ، وھ��و يش��ترك م��ع  نأ: ، ومعن�ى ھ��ذا 

ه علماً تارة ، ومن عل�وم  فأينعلوم القرآن في وحدة الموضوع ،  ھذا التسامح والتجوز في عدِّ

  القرآن تارةً أُخرى ؟

اص�ط4حاً ، بع�د ثبت ذلك عقلياً ومنطقياً ، ينبغي التعريف بھ�ذا العل�م لغ�ةً و أنوبعد   

، ومن ثم يأتي البح�ث عل�ى توض�يح الف�رق ب�ين عل�م التفس�ير  )1( قرآنلتقدَّم تعريف علوم ا أن

  :وعلوم القرآن 

  

  :فالتفسير لغة  

  :مصدر من الفسر أو من السفر ، فعلى القول اKول 

 )2(التفسير من الفسر وھو البيان وتفصيل الكت�اب إن) ھـ  175: ت( يرى الفراھيدي  

أسم للبول ال�ذي ينظ�ر في�ه اKطب�اء ، يُس�تدل ب�ه عل�ى م�رض الب�دن ، وك�ل ( والتفسرة عنده  ،

 )ھ�ـ  794: ت ( ، وتابعه في ذلك الزركش�ي  )3( )شيء يعرف به تفسير الشيء فھو التفسرة 
  . )5( )ھـ 911: ت ( والسيوطي  ، )4(

ش�ف المغط�ى وك ا6بان�ةالفس�ر مص�در وھ�و  إن) ھ�ـ  711: ت ( ويرى ابن منظ�ور  

  . )6( )فسراً بمعنى أبانه فِسر الشيء يفِسره بالكسر ويفُسره بالضم : ( تقول 

                                                
  .من اKطروحة   20ص ) ظ.  ( )(1
 . 247/  7: / العين ، الفراھيدي ) ظ. ( )(2
 . 248/  7: ن .م.  )(3
 .  147/  2: البرھان في علوم القرآن ، الزركشي ) ظ. ( )(4

 . 167/  4: في علوم القرآن ، السيوطي  ا6تقان) ظ. ( (5)
 . 361/  6: لسان العرب ، ابن منظور .  (6)
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   : ، فيُق�ال ) الس�فر ( فالتفس�ير عن�دھم تفعي�ل مقل�وب الج�ذر ع�ن  :وعلى الق�ول الث�اني 

أس��فر : ( ، وتق��ول  )1( )س��فرت الم��رأة س��فوراً ، إذا ألق��ت خمارھ��ا ع��ن وجھھ��ا فھ��ي س��افرة ( 

  .)2()ضاء الصبح إذا أ

) الس�فر(أم م�ن ) الفسر ( ، سواء كان من وجميع ھذه المعاني المقدمة في التفسير لغةً 

 إل�ىم�ن الخف�ي  وا6ظھ�ارفالد]لة فيه واحدة في اللغة ، تعني كشف المغلق وتيسير البيان ( ، 

 زي��ادة المب��اني ت��دل عل��ى زي��ادة إن( ، فعل��ى مبن��ى  )3( )المب��ين  إل��ىالجل��ي ، وم��ن المجم��ل 

، فالتفس�ير ل�يس مج�رد كش�ف القن�اع ع�ن اللف�ظ ) التفعيل ( كانت صياغته من باب ) المعاني 

  .الخفاء في د]لة الك4م  إزالةالنظر في محاولة  وإعمالالفكر  إمعانھو  وإنماالمشكل ، 

  :التفسير اصط4حاً  

ھم ف��ي ا]ص��ط4ح فق��د تع��ددت كلم��ات العلم��اء في��ه وتباين��ت ص��يغ ألف��اظأم��ا التفس��ير  

ف��ي  ل في��ه م��اجم��م��ابين مختص��ر لمدلول��ه ، وموس��ع ل��ه ليش��مل معظ��م عل��وم الق��رآن ، وثال��ث يُ 

  .القرآن من مراد هللا العظيم 

التفس�ير كش�ف ( (:  ق�ائ4التفس�ير  معن�ى الق�ول ف�ي اجم�ل)ھ�ـ  548: ت(الطبرسي ف  

  . )4( ))المراد عن اللفظ المشكل 

: ي تعريفه لعلم التفسير فلخص�ه ق�ائ4ً اختصر ف) ھـ  745: ت ( أبو حيان اKندلسي و

التفس��ير عل��م يُبح��ث في��ه ع��ن كيفي��ة النط��ق بألف��اظ الق��رآن وم��دلو]تھا وأحكامھ��ا ا]فرادي��ة ( (

، وتابع�ه ف�ي ھ��ذا  )5() )تحم��ل عليھ�ا حال�ة التركي�ب وتتم��ات ل�ذلك والتركيبي�ة ومعانيھ�ا الت�ي 

  .)6( )ھـ1270: ت( المعنى واللفظ اyلوسي 

: ف�ذكر  إليهُمتعلقات علم التفسير التي يتوصل فيھا  إلىر في ھذا التعريف فھو قد أشا 

أي م��دلو]ت تل��ك اKلف��اظ ، وعل��م ) : وم��دلو]تھا : ( عل��م الق��راءات ، وعل��م اللغ��ة ، بقول��ه 

 ا6ع�راب، وي�دخل معھ�ا عل�م ) ا]فرادية والتركيبية  وإحكامھا: ( التصريف الدال عليه قوله 
                                                

 . 147/  2: البرھان في علوم القرآن ، الزركشي .  )(1
 . 167/  4: ا6تقان  في علوم القرآن ، السيوطي .  )(2
 . 17/ الصغير  . المبادئ العامة لتفسير القرآن الكريم ، أستاذنا الع4مة د.  )(3

  . 13/  1: جمع البيان ، الطبرسي م.  (4)
: البرھان في علوم القرآن ، الزركشي  +  14- 13/  13،  14/  1: البحر المحيط ، ابن حيان ) ظ. ( )(5
 :2  /148. 
  . 4/  1: روح المعاني ، اyلوسي .  )(6
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وتتم�ات : ( لم البديع ، وحالة التركيب في الحقيقة والمجاز ، وأشار بقول�ه ، وعلم البيان ، وع

  .، و أسباب النزول والقصص القرآني  خوالمنسوعلم الناسخ  إلى) ذلك 

ف�ي تعريف�ه للتفس�ير ليش�تمل عل�ى آداب الُمفس�ر ) ھ�ـ  794: ت (فيما توسع الزركشي 

ھو علم نزول اyية ومحكمھا ( (: قال  إذ؛ له  والُمعينةوشروطه فض4ً عن العلوم المتعلقة به 

، ومطلقھ��ا ، ومقي��دھا ، ومجملھ��ا ، ومتش��ابھھا وناس��خھا ومنس��وخھا ، وخاص��ھا ، وعامھ��ا 

علم ح4لھا وحرامھا ، ووعدھا ووعيدھا ، وأمرھ�ا ونھيھ�ا ، وِعبرھ�ا : وزاد قوم . ومفسرھا 

    . )2( )ھـ911ت(، وتابعه في ھذا المعنى السيوطي )1( ))وأمثالھا 

قي�د مھ�م ،  بإض�افةأيض�اً ولك�ن  ا6جم�الللتفسير عل�ى نح�و  )3( وجاء تعريف الفناري    

التفس�ير ھ�و معرف�ة أح�وال ك�4م هللا تع�الى م�ن حي�ث :(يقول إذ)  ا6نسانيةبحسب الطاقة ( ھو

  .)4()القرآنية ، ومن حيث د]لته على ما يعلم أو يظن انه مراد هللا تعالى بقدر الطاقة البشرية 

()4(.  

والذي يُمثله الزرقاني  –ليأتي بعد ذلك دور المحدثين ليدلوا بدلوھم ، ولكن تعريفھم للتفسير   

عل�م يُبح�ث في�ه ع�ن : ( على ما جاء به القدامى من المفسرين ، فالتفس�ير عن�دھم  ]كان عيا –

  . )5( )من حيث د]لته على مراد هللا تعالى بقدر الطاقة البشرية القرآن الكريم 

في ھ�ذا الجان�ب ، إذ ]  مھم جداً )  -البشرية  – ا6نسانيةبقدر الطاقة ( ھذا القيد  إنوالحق     

فم�ا وردن�ا  )الس�4م  معل�يھ(يُمكن أن يعرف مراد هللا تعالى على الحقيقة إ] ما جاء ع�ن المعص�ومين 

كشف ب4 شك عن مراد هللا تع�الى ي )الس4م  معليھ(وأئمة أھل البيت  )صلى هللا عليه وآله وسلم(صحيحاً عن النبي 

، باعتبار أنھم أھل النص بما أو]ھم هللا وحباھم م�ن ن�ور الھداي�ة وا]ص�طفاء ، لك�ن ] عل�ى 

سبيل ا6حاطة المطلقة ، فھو وح�ده س�بحانه مح�يط بم�ا يري�ده م�ن ك4م�ه ]ن علم�ه الن�ازل ] 

                                                
  . 148/  2: البرھان في علوم القرآن ، الزركشي .  )(1
 . 169/  4: علوم القرآن ، السيوطي  ا6تقان في) ظ. ( )(2
ھو حسام الدين محسن ألجلبي ابن محمد بن محمد شاه ، رجل ذو مقام شامخ في فنون العل�م واKدب ). 3( 

ش��ف الظن��ون ، ح��اجي خليف��ة ك )ظ(.ودف��ن ف��ي اس��4مبول ) ھ��ـ  886: ( وقي��ل ) ھ��ـ  954( ، ت��وفي س��نة 
:1/15.  

 . 18/  1: الطبرسي مقدمة تفسير مجمع البيان ، ) ظ). ((4
 . 471/  1: مناھل العرفان ، الزرقاني .  (5)
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بعض عباده من أس�رار آيات�ه ، وغير ذلك موكول بما فتح هللا تعالى ل.  )1(يمكن ا]حاطه عليه 

  .وإنما يظھر لھم ذلك بعد البحث والنظر على سبيل الظن ] القطع واليقين 

 (*) )ھ�ـ638:ت (العربي  نباجاء عن  والذي يلفت النظر ويتھم العاقل فيما لو عقل ما

فكل من فھ�م م�ن اyي�ة وجھ�اً ، ف�ذلك الوج�ه ھ�و : ( في معرض حديثه عن تفسير القرآن قوله 

هللا سبحانه عالم بتل�ك الوج�وه  إن، وحجته في ذلك )2() قصود بھذه اyية في حق ھذا الواجد م

كلھا وعالم بأن عباده متفاوتون في النظر فيھا ، وانه ما كلفھم في خطابه سوى ما فھموه عن�ه 

  .)3( هفي قرآن

  :وك4مه ھذا فيه تعسف واضح ومردود من وجوه 

ول�و  تفھ�م معاني�ه ليك�ون حج�ة عل�يھماده في قرآنه بم�ا هللا تعالى خاطب عب إن :اKول 

، ول�و فھ�م كان القرآن من قبيل اKلغاز التي يصعب فھمھا ل�م يص�ح ا]حتج�اج ب�ه عل�ى خلق�ه 

العبد من آية ما فھماً خاطئاً فارتكب محرماً لم  يجز توجيه العقوبة إليه ولكان فعله كله مع�ذراً 

  . له 

ص�لى هللا علي�ه وآل�ه (اب�ن عرب�ي ين�اقض الحكم�ة م�ن إرس�ال النب�ي إن ھذا المدعى م�ن  :الثاني    

 إلى عباده في تبيين ما أنزل هللا تعالى  )صلى هللا عليه وآله وسلم(،ويحّجم من المھمة الملقاة على عاتقه )وسلم

َل إِلَ  ... ﴿: قال عز من قائل ْكَر لِتُبَيَِّن لِلنَّاِس َما نُزِّ النح�ل ( ﴾ ْيِھْم َولََعلَّھُْم يَتَفَكَُّرونَ َوأَْنَزْلنَا إِلَْيَك الذِّ

 /44 .(  

 )صلى هللا عليه وآله وسلم(لم يبق معنى في وصية النبي  –انه لو صح ھذا المدعى تجوزاً  :الثالث    

ت�ارٌك ف�يكم  إن�ي: ( أن�ه ق�ال  )صلى هللا علي�ه وآل�ه وس�لم(Kمته بالتمسك بالثقلين ، في الحديث المتواتر عنه 

،  )4( )ل��ن تض�لوا م��ن بع��دي   تمس��كتم بھم�ا إنكت��اب هللا ، وعترت�ي أھ��ل بيت�ي ، م��ا  الثقل�ين ،

ي�ه اKقرب��ون نبح�زب هللا الغ��البون وعت�رة  نح�ن(:ان�ه ق��ال  )علي�ه الس�4م (الُحس��ين  ا6م�اموج�اء ع�ن 
                                                

  . 13/  1: تفسير القرآن الكريم ، مصطفى الخميني .  (1)
ھو محيي الدين محمد بن علي بن محمد ابن عربي الحاتمي الطائي ، صاحب كتاب الفتوحات المكية (*). 

لس�ان ) ظ(، ) ھـ  638( الصوفية ، توفي سنة  وھي منزلة علمية جليلة عند) بالقطب (، يصفه ابن حجر 
 . 882/ 1: كشف الظنون ، حاجي خليفة +  315/  5: الميزان أابن حجر 

  . 1/11:ابن عربي، رحمة الرحمن.  )(2
 .ن.م. (3)
 1/294:الك�افي للكلين�ي+ 5/329:للترم�ذي، س�نن الترم�ذي+ 3/14:احمد بن حنب�ل، مسند احمد) ظ(. (4)

  .ظمع اخت4ف في اللف
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ش�يء ، ] ثاني كت�اب هللا في�ه تفص�يل لك�ل  )صلى هللا عليه وآله وس�لم(هللا  رسول وأحد الثقلين اللذين جعلنا

  .)1( ..... )يديه و] من خلفه والمعول علينا في تفسيره   يأتيه الباطل من بين

الشخص��ي  ج��واز تفس��ير الق��رآن الك��ريم ب��الرأي إل��ىھ��ذا الم��دعى يس��تبطن دع��وة  إن :الراب��ع 

: المطھ�رة ، ق�ال تع�الى  وألس�نهوا]ستحسان الفردي الذي ورد المنع عنه والّذم له في القرآن 

، وورد ع�ن  ) 7/ آل عم�ران (  ﴾ ا الَِّذيَن فِي قُلُوبِِھْم َزْيٌغ فَيَتَّبُِعوَن َما تََش�ابَهَ ِمْن�هُ اْبتَِغ�اَء اْلفِْتنَ�ِة فَأَمَّ ﴿

 ، ) 2( )م��ن فّس�ر الق��رآن برأي��ه فليتب��وأ مقع��ده م��ن الن��ار : ( ان��ه ق��ال  )ص��لى هللا علي�ه وآل��ه وس�لم(رس�ول هللا 

لم��ن فھ�م م��ن بع��ض آي�ات ال��ذكر الحك��يم  اص��ريح اعت�ذارف�ي ھ��ذا الم��دعى ا إن إل��ى با6ض�افة

ِ فَْوَق أَْي�ِديِھمْ  ﴿: إن z يداً على حسب فھمه من قوله تعالى : التجسيم ، فتوھم بقوله  (  ﴾ يَُد هللاَّ

  .وغيرھا ) 10/الفتح

العلماء على غيرھم ،إذا ك�ان  فضلفما  –تجوزاً  –انه لو صح ھذا المدعى  :الخامس 

  .ماً من آية ما فھو مقصوده ؟ فتأمل كل من وجد فھ

  فما ھو الفرق بين علم التفسير وعلوم القرآن ؟

جمي�ع عل�وم الق�رآن  أس�اسعل�م التفس�ير  نأمن المعل�وم ال�ذي ] يخف�ى عل�ى الدارس�ين         

وأفضلھا ، لما لك4م هللا من قدسية ، ولما يتوقف عل�ى تفس�يره م�ن نت�ائج ھام�ة وأحك�ام تتعل�ق 

لق ، فلم يكن علم التفسير بالعلم ال�ذي يق�وم م�ن دون اعتم�اد عل�ى دع�ائم أو اس�تناد بأحوال الخ

الوق�وف عل�ى  إلىفعلوم القرآن مفتاح تفسير كتاب هللا عّز وجل والمرشد ( علوم ومبادئ  إلى

ھ�ي  إذ، )3() وآداب  وأخ�4ق وإرش�اداتما يتضمنه من أحكام وِحكم ومواعظ وعب�ر وتع�اليم 

  . إليهانه أشرفھا وأوسعھا في موضوعه ، ومسائله ، وغاياته ، والحاجة خادمة له من جھة 

  :ويمكن للباحث تقرير الفرق بينھما من جھات أربع ھي 

  .الموضوع  .1

 .المسائل   .2

 .الغاية   .3

                                                
 . 45/ ، حديث  144/  18: وسائل الشيعة ، الحر ألعاملي .  (1)
 .، بألفاظ مختلفة عن ابن عباس  67/  11: أخرجه الترمذي في سننه .  (2)
  . 1/24: الزرقاني، مناھل العرفان.  (3)
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 .الحاجة   .4

  :الموضوع : الجھة اiولى 

عل��وم  ، ف��ان الق��رآن الك��ريم م��ع كون��ه موض��وعاً لجمي��عأم��ا م��ن جھ��ة الموض��وع               

ان�ه يتب�اين ف�ي اعتبارات�ه ب�ين عل�م التفس�ير وعل�وم الق�رآن ،  إ]، القرآن وعلم التفسير خاصة 

فحين يُمعن النظر فيه بوصفه ك4ماً له معنى ، يكون بھ�ذا ا]عتب�ار موض�وعاً لعل�م التفس�ير ، 

ر تؤخ�ذ بھ�ذا ا]عتب�ا وإنم�امقاص�ده ،  –فيشرح معاني�ه ويكش�ف ع�ن م�دلو]ت ألفاظ�ه ويُب�ين 

  .)1(جميع ألفاظ القرآن الكريم ، فالقرآن بعمومه يكون موضوعاً لعلم التفسير

وأم��ا ف��ي ب��اقي عل��وم الق��رآن فيمث��ل الق��رآن الك��ريم موض��وعھا أيض��اً لك��ن عل��ى نح��و         

 –، نعم قد يش�ترك ف�ي ھ�ذا العم�وم بع�ض عل�وم الق�رآن كعل�م الق�راءات الخصوص ] العموم 

آني ، أو علم إعراب القرآن ؛ لكن ھذا العموم مخصص ببيان ضبط أو علم الرسم القر –مث4ً 

ومخص�ص بطريق�ة كتاب�ة . حروف الكلمات القرآنية وطريق�ة قراءتھ�ا بالنس�بة لعل�م الق�راءات

قواع�د  لمعرفة ما جاء في القران م�نومخصص . كلماته وحروفه بالنسبة لعلم الرسم القرآني 

الق�رآن م�ن جھ�ة  إل�ىوف�ي جميعھ�ا ] ينظ�ر .  الق�رآن إع�رابم ل�النحو ، بالنس�بة لع والعربية 

ن آي�ات بعض علوم القرآن تبحث في جزء م� أنمعانيه ومقاصده ومدلول ألفاظه ، فض4ً عن 

ن موضوعھا ] جميع القرآن ، كعلم الناسخ والمنسوخ ال�ذي يبح�ث ف�ي خص�وص القرآن لتكو

يُعن�ى ب�بعض آي�ات الق�رآن ]  إنم�افھ�و . اyيات ذات الحكم المنسوخ باyيات الناسخة لحكمھ�ا 

  .جميعھا 

بون  واضح  الظھور من جھة موضوع العلم في التفس�ير وعل�وم الق�رآن م�ن ناحي�ة فال         

  .شموليته لجميع القرآن في التفسير وجزئيته في علوم القرآن 

  :المسائل  –الجھة الثانية  

م�ن حي�ث ) قض�اياه ( عل�م التفس�ير ھ�ي  مس�ائل نأ) : ( بيان المعاني ( جاء في كتاب          

لعل��م ) أب��ي حي��ان( تعري��ف ، وھ��ي واض��حة م��ن  )2( )اKم��ر والنھ��ي ، والم��واعظ واKخب��ار 

  :يشمل  إذ،  )3(التفسير 

                                                
  .17/الحكيم، علوم القرآن )ظ. ( (1)
  . 6/  1: بيان المعاني ، الشيخ عبد القادر .  (2)
 .1/13:ابو حيان، البحر المحيط )ظ( . (3)
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  .كيفية النطق بألفاظ القرآن  –أ 

  .المدلول الذي تشتمل عليه تلك اKلفاظ  -ب

  .الحكم الُمستنبط منھا  -ج

  .ي حال تركيبھا معاني تلك اKلفاظ ف -ء

  .تتمات ذلك ، من معرفة الناسخ والمنسوخ ، وأسباب النزول والقصص القرآني  -ھـ

وھذه المسائل بمجموعھا تمثل موضوع علم التفسير ، و] يُمكن ا]ختصاص بأح�دھا  ،        

فكيفي��ة النط��ق م��ن مس��ائل عل��م . فمت��ى اختص��ت دلّ��ت عل��ى عل��م م��ن عل��وم الق��رآن اKُخ��رى 

  .، ومدلول اKلفاظ يدخل في علم إعراب القرآن أو علم اللغة  القراءات

مس�ائله  فالمجم�ل والمفص�ل،فتختلف أيضاً ب�اخت4ف مس�مياتھا وأما مسائل علوم القرآن        

و] يمكن ادراك المعنى الم�راد  ، وتردد بين عدة معان،اھا على السامعنا]يات التي اشتبه مع

 . او من خ4ل مراعاة القرائن الدالة على المعن�ى، اجمل الك4م من المجمل نفسه الذيمنھا ا] 

ھي ا]ي�ات ا]م�رة او الناھي�ة ذات ا]حك�ام الت�ي رف�ع العم�ل بھ�ا ،مسائل الناسخ والمنسوخ و 

  . )1( .بدليل شرعي معتبر

  : الغاية –الجھة الثالثة  

الخف��اء وبي��ان مع��اني  إزال��ةوالكش��ف : عل��م التفس��ير ف��ي معن��اه اللغ��وي يعن��ي  أنتق��دَّم           

وھ�و الن�ور والك�4م علم التفسير من ھذه الجھ�ات ،  إلى، فھل يحتاج القرآن  )2(القرآن الكريم 

الُمبين ؟ وھل يُستدل على النور بما ھو أدنى من�ه ؟ وھ�ل يُبَ�ين م�ا ك�ان واض�ح البي�ان ؟ وھ�ل 

نواھي ؟ وجواب جمي�ع ذل�ك يكون بھذا المعنى حجه على المكلفين باعتبار ما فيه من أوامر و

، ون�زيح الس�تار المس�دول عل�ى بص�يرتنا ،  أرواحن�انُزيل اللثام ع�ن  أنينبغي  أننابل ( ك4 : 

محم��د  –، وذل��ك با]عتص��ام ب��العروة ال��وثقى  )3( ) أج��واءهك�ي نُ��درك مف��اھيم الق��رآن ونع��يش 

جة العقول ف�ي الني�ل در إلىفالوصول (إلى سعادة الدارين ، لمن رام الوصول  –وآله النُجباء 

                                                
 .1/111:الزرقاني، مناھل العرفان )ظ. ( (1)
 .7/247:الفراھيدي، العين) ظ. ( (2)
 . 8 -7/  1: / تفسير اKمثل ، مكارم الشيرازي ال.  (3)
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، ومعرف�ة مقاص�ده ،  أحكام�ه، وفھ�م معاني�ة واس�تنباط  )1() باKصول الن�ازل عل�ى  الرس�ول 

  .السعادة الحقيقية ، وجميعھا تمثل غاية علم التفسير  إلىتوصل 

غاية علوم القرآن فتشترك فيما بينھا في بي�ان ح�دود معين�ة ومحظ�ورات خاص�ة ،  وأما        

 –لمكلف بلحاظ انه مكلف ، أو المختص في تلك العلوم ، فعل�م المحك�م والمتش�ابه قد يقع فيھا ا

ْحَمُن َعلَ�ى ﴿: قول�ه تع�الى ال�ذي ق�د يق�ع في�ه المكل�ف ح�ين يق�رأ  ا6يھ�امغايته رف�ع  –مث4ً  ال�رَّ

بھ��ذا  إذهللا ج��الس كجل��وس المل��وك عل��ى عروش��ھم ،  إن، ف��يظن  ) 5/ ط��ه (  ﴾اْلَع��ْرِش اْس��تََوى

الجلوس عل�ى الش�يء ف�4 يج�وز  فأمالطفه وتدبيره ، ( المراد من ھذه اyية ھو  أنبين العلم يت

وعل�م المطل�ق والمقي�د يوض�ح الحك�م .  )2()ھا حادثةكل واKجسام،  اKجسامله ، Kنه من صفة 

اْدُع�ونِي .. ﴿: أو تقييده ، وھو ظ�اھر ف�ي قول�ه تع�الى  إط4قهالذي يُعنى به الُمكلف من حيث 

، إذ أن ظاھر معنى اyية ، إط4ق استجابة الدعاء من�ه س�بحانه )  60/غ�افر( ﴾ ْب لَُكْم إِنَّ أَْستَجِ 

بَ�ْل إِيَّ�اهُ ﴿: لكل داٍع فيما دعاه من غي�ر قي�د أو ش�رط ، ولك�ن ھ�ذا ا6ط�4ق يُقي�ده قول�ه تع�الى 

استجابة الدعاء متوق�ف عل�ى  أن إذ،  ) 41/  اKنعام(  ﴾..َتْدُعوَن فَيَْكِشُف َما تَْدُعوَن إِلَْيِه إِْن َشاَء 

وموافق��ة  ل�نس��انمش��يئة هللا تع��الى ، وع��دم معارض��ته للمص��لحة الخاص��ة بال��داعي والعام��ة 

  . )3(القضاء

 .جل فرق�اً بينھم�ا ل�م التفس�ير وعل�وم الق�رآن مم�ا يُس�ومن ذلك يظھر البون جلياً بين غاي�ة ع   

  :الحاجة  –الجھة الرابعة 

ك�ل كم�ال دين�ي أو دني�وي أ ع�اجلي أو آجل�ي  إن( () : ھ�ـ  911: ت (  يقول السيوطي        

وقف���ة عل���ى العل���م بكت���اب هللا     العل���وم الش���رعية ، والمع���ارف الديني���ة ، وھ���ي مت إل���ىمفتق���ر 

علم التفسير ، فھو يمنح العق�ول ق�وة ،  إلىوھذا الك4م يكشف عن الحاجة الماسة  ،)4( ))تعالى

                                                
 . 12/  1: تفسير القرآن الكريم ، مصطفى الخميني .  )(1

 . 9/  28: ، الرازي  مفاتيح الغيب )ظ(، و  159/  7: التبيان ، الطوسي  .  (2)
رس��الة الماجس��تير +  24/  2: تفس�ير مقتني��ات ال��درر وملتقط�ات الثم��ر ، الس��يد عل�ي الح��ائري ) ظ. ( )(3

  . 69/ منھج الحائري ، للباحث 
 . 173/  4: ا6تقان في علوم القرآن ، السيوطي .  (4)
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الكم�ال المنش�ود م�ن علّ�ة خل�ق  إل�ىَويَُمكنھا من الوص�ول  اKستاروويُزيل من أمامھا الُحجب 

 ك�ا6عرابيفالذي يقرآ الق�رآن و] يحس�ن تفس�يره ، (  وإ]وجعله خليفته في أرضه ،  ا6نسان

  .)1( )يھّذ الشعر ھّذاً 

 ف�ي أ] ] خي�ر: ( ان�ه ق�ال  )علي�ه الس�4م (المفس�رين عل�ي  وإماموقد ورد عن سيد الوصيين          

   ، أ] ] خي��ر ف��ي عب��اده ل��يس فيھ��ا  ] خي��ر ف��ي ق��راءة ل��يس فيھ��ا ت��دبر، أ]عل��م ل��يس في��ه تفھ��م 

  .)2() تفقه 

وھذه الحاجة تكون نسبية ف�ي بع�ض عل�وم الق�رآن ، و] تض�ّر جھ�ل بع�ض منھ�ا ، فعل�م        

ا ] تك�ون ونحوھا ، ھي م�ن عل�وم الق�رآن ب�4 ش�ك ، ولكنھ�... ني التجويد ، وعلم الرسم القرآ

ص�ين بعل�وم الق�رآن ، وإنم�ا يھا ، ف4 تضّر من جھلھا من المتخصضرورية إلى حّد الحاجة إل

  .معرفتھا تورث الشمولية لدارس ھذه العلوم 

أول م��ا اش��تغل ب��ه ( وبن��اءاً عل��ى ھ��ذه الحاج��ة الماس��ة لعل��م التفس��ير ف��4 غراب��ة أن يك��ون       

ظھ�ر ھ�ذا العل�م مبك�راً م�ع ن�زول  إذ؛  )3( )ي�ة العل�وم ، قبل ا]شتغال بتدوين بق ا6س4معلماء 

النب�ي  إل�ى، فك�ان الص�حابة كثي�راً م�ا يلجئ�ون  )صلى هللا علي�ه وآل�ه وس�لم(أول آيات من القرآن على النبي 

، أو لفظة أبھمت عليھم ، وك�ان يُبينھ�ا لھ�م ، كم�ا ف�ي  ايةفي الكشف عن معنى  )صلى هللا عليه وآله وس�لم(

الَّ���ِذيَن آَمنُ���وا َولَ���ْم يَْلبُِس���وا إِيَم���انَھُْم بِظُْل���ٍم أُولَئِ���َك لَھُ���ُم اKَْْم���ُن َوھُ���ْم  ﴿: ع���الى توض���يح قول���ه ت

ل�م يظل�م نفس�ه  أين�ا:  اوق�الو، فقد تح�ّرج منھ�ا المس�لمون ي�وم نزل�ت ، ) 82/ا]نعام( ﴾...ُمْھتَُدونَ 

واطمأن�ت بع�د اض�طرابھا ، مس�تد]ً بم�ا طاب�ت ب�ه نفوس�ھم  )ص�لى هللا علي�ه وآل�ه وس�لم(ففسرھا رسول هللا 

ْرَك لَظُْلٌم َعِظ�يمٌ .. ﴿     :بقوله تعالى  ھ�و الش�رك ) بظل�م ( ، ب�أن معن�ى ) 13 /لقم�ان (  ﴾إِنَّ الشِّ

)4( .  

والجدير بالذكر إن ھذه الجھات اKربع التي أوردھا الباحث في الفرق بين علم التفس�ير         

لباح�ث م�ن خ�4ل البح�ث والمطالع�ة ، ول�م يك�ن با6مك�ان وعلوم القرآن ، ھي مما استقرءھا ا

                                                
 . 172/  4: ا6تقان في علوم القرآن ، السيوطي .  (1)
 . 12/  92: بحار اKنوار ، ألمجلسي .  (2)
  . 12/  1: التحرير والتنوير ، ابن عاشور .  (3)
  . 14/  1: البرھان في علوم القرآن ، الزركشي ) ظ. ( (4)
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يُفيد في بيان ذلك الفرق ، فھي إنم�ا تُمث�ل  –على حسب اط4ع الباحث  –العثور على مصدر 

رأي��اً م��ن اyراء ، م��ع ا]عت��راف بالقص��ور وربم��ا ع��دم الش��مولية ، ليبق��ى اKم��ر موك��و]ً إل��ى 

  .وهللا من وراء القصد . أصحاب النظر وأھل الفكر في قبولھا أو رّدھا 
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  رابعالمبحث ال

  تداخل علم اiصول مع علوم القرآن

روح التكام�ل المنھج�ي ب�ين العل�وم  إع�ادةمن واجبات أھل العلم في ھذا العص�ر ،  إن 

نموذجه في ذلك وحدة الوحي ومحورية القرآن لك�ريم ، وتفت�ق العل�وم والمع�ارف أالشرعية ، 

  .عنه ، خادمة له فھماً وبياناً  ميةا6س4

المعرف��ة ف��ي نم��ط وظيف��ي عل��ى ص��ورة مف��اھيم متدرج��ة ومترابط��ة تُغط��ي ( فتق��ديم           

،  )1()مي�ادين مفص�لة إل�ىيكون ھناك تجزئة أو تقسيم للمعرفة  أنالموضوعات المختلفة دون 

الخص�وص ، م�ا يق�ف س�داً وحدة العلم بشكل عام ، والعلوم الشرعية على وجه  إبرازيُفيد في 

  . )2(منيعاً أمام محاولة تفكيكية العلوم 

ت�داخل عل�م اKص�ول م�ع عل�وم  إمكاني�ةف�ي ھ�ذا المق�ام ، ھ�و  إثباتهوما يُحاول الباحث          

التكاملي��ة المنش��ودة ف��ي العل��وم الش��رعية ، م��ا يُعي��د وح��دتھا وحيويتھ��ا  إل��ىالق��رآن ، وص��و]ً 

  .وشموليتھا 

موضوع علوم القرآن ھو القرآن الكريم نفس�ه ،  أن إلىأشار البحث فيما تقدَّم  أند بع إذ        

وموضوع علم اKصول ، سواء كان اKدلة اKربع�ة ، أو ك�ان الحج�ة ف�ي الفق�ه ، أو ك�ان ع�دم 

، يس�مح ك�ل ذل�ك باتح�اد موض�وعھما ، فالكت�اب العزي�ز أح�د اKدل�ة  )3( الموضوع المح�دد ل�ه

يك�ون الق�رآن  أنالتشريع ف�ي عل�م اKص�ول ، والحج�ة ف�ي الفق�ه يُمك�ن  اKربعة وأول مصادر

] مانع م�ن  إذالكريم حجة في استنباط الُحكم الشرعي ، وأكثر فسحة القول بعدم الموضوع ، 

الُحك��م الش��رعي وتُع��ين ف��ي  إب��رازتك��ون عل��وم الق��رآن موض��وعاً لعل��م اKص��ول تُس��ھم ف��ي  أن

  .ا]ستنباط صغرى في عملية استنباطه لوقوعھا 

                                                
  . 101/ استخدام اKسلوب التكاملي ، عبد الكريم الخياط .  (1)
تمزيق�ه إل�ى أج�زاء ، : ك معنى ، فتفكيك الش�يء تعني اللعب بالنصوص لبيان أنھا  ] تمل: التفكيكية .  (2)

م ، )  1915( اليھ�ودي اKص�ل ع�ام ) جاك دري�دا ( وھو مصطلح ظھر أول  ما ظھر  على  يد الفرنسي 
المعن�ى اKدب�ي م�ن الظاھراتي�ة التفكيكي�ة ، + اKصول المعرفية لمفھوم التفكي�ك ، ج�يمس ف�الكونررا ) ظ(

 . 9/ وليم راي 
 .ن اKطروحة م  8ص ) ظ. ( (3)
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أن علم أصول الفقه مع مجموع علوم الق�رآن ، ج�زء : وعلى ھذا اKساس يمكن القول          

  الرغم من حصر تعري�ف عل�م اKص�ول بأن�ه ى] يتجزأ من علم أصول التفسير وقواعده ، عل

جميعھ�ا ، ف )1() القواعد التي يتوصل بھا إلى استنباط اKحكام العملي�ة م�ن أدلتھ�ا التفص�يلية ( 

ھي فھم الشريعة بمعناھا الجامع ، أو فقه الق�رآن الك�ريم ، فھ�ذا إم�ام : تشترك في غاية واحدة 

     :لفھ�م الق�رآن الك�ريم ، إذ يق�ول ھ�و) الرس�الة ( الشافعية ينص عل�ى إن م�ا يؤسس�ه ف�ي كتاب�ه 

ال�دين  وليس�ت تن�زل بأح�د م�ن أھ�ل ...رحم�ةً وحج�ة  –ج�لَّ ثن�اؤه  –كل ما أُن�زل ف�ي كتاب�ه ( 

  . )2() نازلة ، إ] وفي كتاب هللا الدليل على سبيل الھدى فيھا 

ك��ان بس��بب ،والض�وابط ابت�داء أم��ر اKص��ول والقواع�د ونش��أة اyلي��ات  ف��ي انو] ش�ك         

البي�ان ف�ي الق�رآن الك�ريم ، ول�م ي�زعم أي  إل�ىبناء منھاج نظري لبي�ان م�ا يحت�اج  إلىالحاجة 

م��ن  –ويظھ��ر .  س��تق4له بقواع�د البي��ان ، مس�تغن بنفس��ه ع��ن غي�رهة اعل�م م��ن العل�وم الش��ريع

عوام��ل اجتماعي��ة وبيئي��ة وفكري��ة معين��ة ھ��ي الت��ي خصص��ت أص��ول  أن –خ��4ل ا]س��تقراء 

تأسست أص�و]ً لفھ�م الق�رآن الك�ريم بم�ا اص�طلح علي�ه بأص�ول الفق�ه بمباحث�ه  أنالبيان ، بعد 

م�ن ك4م��ه ،  –س�بحانه وتع�الى  –م�راده  ، وھ�ي بالتأكي�د ] تكف�ي ف�ي الكش��ف ع�ن ألمعروف�ه

  . )3( فض4ً عن فقر علوم القرآن مستقلة عن ذلك البيان والكشف

ولعّل الذي ساعد على تداخل علم اKصول مع العل�وم اKخ�رى عام�ة ، وعل�وم الق�رآن          

 دأبع�ام�ا أدرك ال�دارس  ف�إذاخاصة ، ھو خصوبته ، فھو غزير في مادته بعيد عن الجف�اف ، 

فھ�و بتركيبت�ه الخاص�ة يأخ�ذ . ھذا العلم ، يجده متص4ً بجميع العلوم الشرعية وغير الشرعية 

بولوج��ه أبواب��اً مختلف��ة وفنون��اً  إ]المختلف��ة ، ف��4 ي��تمكن من��ه مي��ادين تل��ك العل��وم  إل��ىدارس��ة 

متنوعة يسير أغوارھا ، ويخوض غمارھا ، فعلم اKصول ھو اKساس للنظام المتكامل لحي�اة 

  . )4( ا6نسانمن خ4ل الوصول ل�حكام التي تنظم حياة  6نسانا

دراسة منابع اKحكام تتطلب أول ما تتطل�ب دراس�ة الق�رآن الك�ريم بع�ّده  أنو] يخفى           

تن��درج المنب��ع اKول ل�حك��ام ، ال��ذي يش��تمل عل��ى أحك��اٍم تفص��يلية وأخ��رى تُع��دُّ قواع��د عام��ة 

                                                
 . 7/ أصول الفقه محمد أبو زھرة .  (1)
 .19/الرسالة ، الشافعي .  (2)
  .13-3/الشحات.د، ا]تجاھات الفكرية في التفسير )ظ. ( (3)

 .11-1/7:آية هللا الصفار،اصول الفقه وقواعد ا]ستنباط) ظ(). (4
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... عن معرفة الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والخاص والعام تحتھا بقية اKحكام ، فض4ً 

وف�ي ھ�ذه . ونحوھا ، مما تُعّد علوماً في الق�رآن الك�ريم ، ومباح�ث أساس�ية ف�ي عل�م اKص�ول 

للق��رآن الك��ريم النقط��ة باKس��اس يلتق��ي عل��م اKص��ول م��ع عل��وم الق��رآن ، م��ن حي��ث دراس��تھما 

وعاً لعل��وم الق��رآن جميعھ��ا ، ومص��دراً أساس��ياً م��ن ال��ذي يُع��ّد ب��4 ش��ك موض�� ،ب��ه وعنايتھم��ا

  .مصادر علم اKصول 

وربم��ا ك��ان التم��ايز ب��ين عل��وم الق��رآن وعل��م اKص��ول لفظي��اً ، فظ��واھر الق��رآن الك��ريم         

يدرسھا علم اKصول من خ4ل إثباته الُحجية لھا ، بينما تدرسھا علوم القرآن ف�ي الُمحك�م م�ن 

  .آيات الكتاب المجيد 

نلحظ ھذا التداخل بين علوم القرآن وعلم اKصول من خ4ل تس�ليط الض�وء  أنويُمكن          

، الت�ي ھ�ي م�ن العل�وم المھم�ة  ف�ي عل�وم الق�رآن ، وھ�ي ف�ي  )1(على ظ�واھر الق�رآن الك�ريم 

  .الوقت نفسه من المباحث المھمة أيضاً في علم اKصول 

ص�لى (لتواتر نقله عنه  )صلى هللا عليه وآله وس�لم(صدور عن النبي القرآن الكريم قطعي ال أنفالمعلوم         

ت��واتراً يوج��ب العل��م بص��دوره ، وقطع��ي الص��دور ع��ن هللا تع��الى للج��زم بعص��مة  )هللا علي��ه وآل��ه وس��لم

فھ�م م�راد هللا : ولما كان الھدف المنشود ف�ي عملي�ة تفس�ير الق�رآن ھ�و . المرَسْل والمرسل به 

ھي المبدأ في فھ�م  إذريب في ضرورة العناية بظواھر القرآن الكريم ، تعالى من ك4مه ، ف4 

كل آية في القرآن ، مع قطع النظر عن وجود آية أُخ�رى ، فم�ا يظھ�ر م�ن اyي�ة الثاب�ت ب�دليل 

قام دليل أو وجدت قرينة صارفة  إذاالظھور فھو الحجة ، ما لم توجد قرينة على خ4فه ، نعم 

  . عن الظاھر أوجب التمسك به

ھو المعنى الذي يبرز ويظھر م�ن ألف�اظ الق�رآن م�ع قط�ع : ( والمراد بالظھور القرآني         

ظ��اھر ك��4م الش��ارع ف��ي تعي��ين م��راده ؛  إتب��اع] ش��بھة ف��ي ل��زوم   إذي��ة قرين��ة ، االنظ��ر ع��ن 

الظھورات ف�ي تعي�ين الم�رادات ، م�ع القط�ع بع�دم ال�ردع  إتباع]ستقراء طريقة العق4ء على 

                                                
وفي . ھو البروز  بعد الخفاء : لغة ظھر ، إن الظھور : ذكر الفيومي في المصباح المنير ، مادة .  (1)

) الظاھر ھو اللفظ الذي له ظھور قابل للتأويل بسبب القرائن ( ،  223/ اصط4حات اKصول ، للمشكيني 
، فالظھور ھو عبارة عن بروز المعنى من اللفظ الظاھر مع قطع النظر عن القرينة ، وأما إذا ظھر بقرينة 

 .، فيكون من قبيل النص 
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، ف�القرآن  )1( )عدم اختراع طريقة أُخرى في مقام ا6فادة لمرام�ه م�ن ك4م�ه ، لوضوح عنھا 

يت�دبروا آيات�ه ويجعل�وا لو ،معاني�ه بين للن�اسلي )صلى هللا عليه وآله وسلم(الكريم إنما أُنزل على رسول هللا 

َن اْلُقـْرآَن َوَلـْو َكـاَن َأَفـال َيتَـَدبُرو﴿: أعمالھم مطابقة Kوام�ره ونواھي�ه ، وإ] ك�ان قول�ه تع�الى 

  ).2(، لغواً ) 83/ النساء ( ﴾... ِمْن ِعْنِد َغْيِر اللِه َلَوَجُدوا ِفيِه اْخِتالفًا َكِثيراً 

وكثي��راً م��ا يس��تدل المفس��رون عل��ى المعن��ى الم��راد م��ن اyي��ات الكريم��ة بظ��اھر ال��نص        

�ْھَر فَْليَُص�ْمهُ َوَم�ْن َك�اَن َمِريض�اً أَْو َعلَ�ى  فََمْن َش�ِھَد ِم�ْنُكمُ  .. ﴿: القرآني ، ففي قوله تعالى  الشَّ

اتفقت كلمات المفسرين على وجوب القض�اء لم�ن  ،)  184/ البقرة (  ﴾ َسفٍَر فَِعدَّةٌ ِمْن أَيَّاٍم أَُخَر 

ف�ي الس�فر رخص�ة أم عزيم�ة ؟  ا6فط�اركان  إذافيما  اختلفواكان مريضاً أو مسافراً ، ولكنھم 

  ُمباح للمسافر أم واجب ؟ ا6فطار: أي 

 )3(فالذي عليه أغلب مفسري العامة ، انه رخصة فان شاء أفطر وان شاء بقى ص�ائماً          

بينما ذھب مفسروا ا]مامية إلى وجوب ا6فط�ار ، واحتج�وا بظ�اھر اyي�ة عل�ى أن الم�رض . 

تق��دير ك��4م والس��فر ] يص��ح معھم��ا الص��وم ويج��ب معھم��ا ا6فط��ار ث��م القض��اء ، و] مج��ال ل

  . )4(خارج عن نص اyية 

م��ع ك��ونھم جميع��اً متفق��ون عل��ى ض��رورة اKخ��ذ بظ��واھر اyي��ات المبارك��ة نح��و قول��ه          

ُ نَْفس��اً إِ�َّ ُوْس��َعَھا ﴿: تع��الى  َو� تَْقتُلُ��وا  ..﴿: وقول��ه تع��الى )  286/ البق��رة (  ﴾ ..� يَُكلِّ��ُف هللاَّ

َم هللاَّ ا   ...، ونحوھا )  151/ اKنعام (  ﴾... لنَّْفَس الَّتِي َحرَّ

                                                
  . 281/  ندة اKصول ، اyخوكفاي. (1)
  . 161/ مدخل التفسير ، محمد اللنكراني ) ظ. ( (2)
وتابعه على ذل�ك ُج�ّل َ . ا6فطار رخصة ] عزيمة : ، أن  472/ 3: ذكر الطبري في تفسيره البيان .  (3)

+  24/  3: مف�اتيح الغي�ب ، ال�رازي +  252/ 1: الكشف والبي�ان ، الثعلب�ي ) ظ: (مفسري العامة ومنھم 
: التحرير والتن�وير ، اب�ن عاش�ور +  284/  1: ، أبو السعود  الكريم ارشاد العقل السليم الى مزايا القرآن

  . 124/  2:  محمد رضاالمنار ، +  135/  2
 1: فقه القرآن ، الراون�دي +  4/ 2: مجمع البيان ، الطبرسي +   163/ 2: التبيان ، الطوسي ) ظ. ( (4)
 .5/  2: ان ، الطباطبائي الميز+  163/ 
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وحجية الظواھر مما أقّرھا اKصوليون أيض�اً ، وعمل�وا بھ�ا فھ�ي م�ن تواب�ع البح�ث ع�ن       

ُحجي�ة الظ�واھر  إثبات: دلي4ً مستق4ً في مقابلھما ، أي  إثباتھاُحجية الكتاب والُسنة ، ولم يكن 

ُحجيت��ه ف��ي  6ثب��اتم البح��ث ع��ن الظھ��ور ي��ت وإنم��ا ،ةلس��ناوھ��و لغ��رض اKخ��ذ بالكت��اب  إنم��ا

  :مقامات ث4ثة 

  .الظھور لك4م الشارع  إمكانفي  :اiول 

  .وغيرھا  وا6ط4قظھور بعض اKلفاظ ، كاKوامر والنواھي ، والعموم  إثباتفي  :الثاني 

  .) 1(في ُحجية الظھور المحرز من اKلفاظ  :الثالث 

ق��د كفتن��ا كت��ب اKص��ول  إذم ع��ن ھ��ذه المقام��ات الث4ث��ة ، و] يتس��ع المق��ام لبس��ط الك��4         

ُحجي�ة الظ�واھر  إثب�اتخ4ص�ة ك4مھ�م فيھ�ا وھ�و  إل�ى ا6ش�ارة، ولكن ينبغي  )2(مؤونة ذلك 

على سبيل الجزم عند الشارع على الُمكلفين ، وضرورة عمل الُمكلف�ين بھ�ا ، م�ا يُص�حح لھ�م 

ملھم الواقع ، فيكون معذراً لھم ، وھو ما يؤك�ده ما خالف ع إذااحتجاجھم ،  –عملوا بھا  إذا –

كنا نعلم ب�أن الُم�تكلم يك�ون ف�ي مق�ام البي�ان وتفھ�يم الم�راد ،  إذا: ( صاحب درر الفوائد بقوله 

تصرف اللفظ عن ظاھره ، نقطع بأن مراده  –مع ا]لتفات  –ونعلم أيضاً انه لم ينصب قرينة 

أنھ�ا قوال�ب ( ن اKصل في عبارات الشرع ونصوصه ، K )3( )ھو ما يُستفاد من ظاھر اللفظ 

    .، مع مراعاة الدليل أو القرينة )4() لمدلو]تھا الظاھرة ، والواجب العمل بھذه الظواھر 

ظ�واھر الق�رآن الك�ريم ،  حجي�ة على اواyية نفسھا جاءت في أبحاث اKصوليين ، شاھد       

 ألش��اطبيلمس��افر والم��ريض ، فق��د أورد وك��ان ا]خ��ت4ف نفس��ه ف��ي ُحك��م الص��وم بالنس��بة ل

فالذي يظھر من نصوص الرخص بمعن�ى رف�ع الح�رج ] ب�المعنى اyخ�ر : ( قوله  )ھـ 479:ت(

وي�رى ص�احب .  )5( ) اyي�ة (  ﴾... فََم�ْن َك�اَن ِم�ْنُكْم َمِريض�اً  ..﴿: وذلك ظاھر في قوله تع�الى 

                                                
  . 373 – 372/  1: أصول الفقه ، المظفر ) ظ. ( (1)
ع�ّدة : كتب أصول الفقه ، إذ لم تذكر الكتب الُسنية مثل ھ�ذه المباح�ث لُِحجي�ة الظھ�ور ، وأھمھ�ا ) ظ. ((2)

: القمي  تسديد اKصول ، المحقق+   72/  2: فوائد اKصول ، النائيني +  290/  1: اKصول ، الطوسي 
  .وما بعدھا  7/ 1: المعالم الجديدة ، الصدر +  372/  1: أصول الفقه ، المظفر +  360/  1

 . 359/ درر الفوائد ، عبد الكريم الحائري .  (3)
 . 51/ أصول التفسير وقواعده ، خالد عبد الرحمن العك  .  (4)
أصول الفقه ، +  45/ 1: ، السرخسي  أصول السرخسي) ظ(، و 318/   1: الموافقات ، ألشاطبي .  (5)

  . 142/  1: البزدوي 
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فطر ، م�ع ان�ه ي�ورد ح�ديث النب�ي ھذه اyية ج�اءت لبي�ان الت�رخيص ب�ال أن )1( كشف اKسرار

 )ھ�ـ  505: ت(فيم�ا ي�دعي الغزال�ي  )2())كالمفطر ف�ي الحظ�رلصائم في السفرا:(( )صلى هللا عليه وآله وس�لم(

   ومعناه من كان مريضاً أو على سفر فافطر فع�ّدة م�ن أي�ام ا6فطار إضمارالسياق يفھمنا (  أن

سياق اyية ] يدل عل�ى م�ا  أن إذف صريح ؛ وفي ھذا المدعى تجّوز واضح وتكلّ  . )3( )أُخر 

��ْھَر ..﴿: الغزال��ي ، فس��ياق الك��4م ] س��يما ف��ي قول��ه تع��الى  إلي��هذھ��ب  فََم��ْن َش��ِھَد ِم��ْنُكُم الشَّ

  .من لم يشھده بسبب المرض أو السفر ] يصوم  أن، يدل على )185من ا}ية: البقرة( ﴾..فَْليَُصْمهُ 

ُحك��م الُمس��افر والم��ريض ھ��و  أنق��د اجتمع��ت كلم��تھم عل��ى وأم��ا اص��وليو ا]مامي��ة ف         

  . ) 4( الكريمة اyية، ُمستدلين بظاھر  ا6فطاروجوب 

ظواھر القرآن الكريم التي ھي من علوم الق�رآن يبحثھ�ا اKص�ولي  أنويظھر مما تقدَّم          

 إرادت��همفس��ر عن��د ُحجيتھ��ا ُحجي��ة اKخ��ذ بكت��اب هللا العزي��ز ، ويس��تدل بھ��ا ال إثب��اتليثب��ت بع��د 

عن النص القرآني الذي يروم تفسيره ، م�ا يس�مح للباح�ث ب�القول الخفاء  وإزالةكشف المعنى 

  .ھذا من جھة . بتداخل علم اKصول مع علوم القرآن الكريم 

ومن جھة أُخرى فان ُحجية ظواھر القرآن الكريم مما كادت كلمة علم�اء المس�لمين أن          

  . )5(تتفق عليھا 

يُمكن م4حظة منھج المفس�ر واKص�ولي م�ن خ�4ل تعاملھم�ا م�ع ال�نص  ثالثةومن جھة        

القرآني ، فالمفسر يُحاول تفسير ال�نص القرآن�ي عل�ى م�ا ھ�و م�ن حي�ث بي�ان مع�اني ألفاظ�ه ، 

  .ومقصود الرحمن منه ، مع مراعاته Kسباب النزول والمناسبة التي ورد فيھا ذلك النص 

                                                
 . 367/  1:  البخاريكشف اKسرار ، ) ظ. ( (1)
)+ الرواي�ة: (بسند طويل عن عبد الرحمن بن عوف ع�ن أبي�ه ق�ال 4/183:النسائي في سننه أخرجه.  (2)

 .بالسند واللفظ نفسيھما 4/244:البيھقي في سننه
 . 21/  1: الضروري في أصول الفقه ، ابن رشيد الحفيد ) ظ(، و  189/ 1:  المستصفى ، الغزالي.  (3)

/  2: على نحو اKنموذج مفتاح الوصول إلى علم اKص�ول ، ش�يخنا الع4م�ة ال�دكتور البھ�ادلي ) ظ. ( )(4
24 – 25 . 

الق��رآن أن فھ��م : ل��و] أن خ��الف بع��ض ا6خب��اريين ف��ي إس��قاطھم لحجي��ة الق��رآن بحج��ج عدي��دة منھ��ا .  )(5
، مس�تدلين بمرس�لة ُش�عيب ب�ن أن�س ، ورواي�ة زي�د ) ع(مختص بم�ن خوط�ب ب�ه ، وھ�م أئم�ة أھ�ل البي�ت 

وق�د ن�اقش .  12/ ، ب�اب  195/  27،  16/ باب  47/  27: وسائل الشيعة ، الحر ألعاملي ) ظ(الشحام ، 
 – 265/ البيان ، الخوئي ) ظ( .السيد الخوئي إنكارھم ھذا نقاشاً بيناً مما ينبغي لكل دارس وباحث إھماله 

271 . 
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عن��ى اKص��ولي باyي��ات القرآني��ة المش��تملة عل��ى أحك��ام ش��رعية تتعل��ق بأفع��ال بينم��ا يُ         

الُحك�م الش�رعي ، م�ن  إص�داريستند عليھ�ا الفقي�ه ف�ي  أنالمكلفين ، فيستنبط منھا قاعدة يُمكن 

م��ن دون مراع��اة Kس��باب .  ا6باح��ةحي��ث الحرم��ة أو الوج��وب ، أو الن��دب ، أو الكراھ��ة ، أو 

  .النزول أو مناسبته 

على تلك القواعد المستنبطة من النص القرآني وغيره  –أي مفسر  –وقد يعتمد المفسر         

  .اKصولي  إليھا، التي أعدھا وتوصل 

َو� تَْنِكُح��وا َم��ا نََك��َح آبَ��اُؤُكْم ِم��َن النَِّس��اِء إِ�َّ َم��ا قَ��ْد َس��لََف إِنَّ��هُ َك��اَن ﴿: فف��ي قول��ه تع��الى         

، يس��تند المفس��ر عل��ى مبح��ث لفظ��ي ف��ي عل��م )  22/ النس��اء (  ﴾  َس��اَء َس��بِيMً فَاِحَش��ةً َوَمْقت��اً وَ 

، ليكش���ف ع���ن م���راد هللا تع���الى ف���ي ھ���ذه اyي���ة ، وعل���ى  )1( )المش���ترك ( اKص���ول ، ھ���و 

ال�وطء : الوارد فيھا ، وال�ذي يش�ترك ف�ي معني�ين ھم�ا ) النُكاح ( الخصوص بيان معنى لفظ  

  . )2( والعقد

ُعلماء اKصول ، على مما اختلفت فيه كلمات   )3(ا]شتراك اللفظي  أنبالذكر  والجدير        

  :ث4ثة أقوال 

          ومف����اده وج����وب وق����وع ا]ش����تراك ف����ي اKلف����اظ  ، ويُمثل����ه ال����رازي :الق����ول اiول          

وان المتن���اھي إذا وزع عل���ى غي���ر .. إن المع���اني غي���ر متناھي���ة : ( بقول���ه ) ھ���ـ  606:ت(

   . )4() اھي حصل ا]شتراك فھو معلوم بالضرورة المتن

                                                
  .17 4/التعريفات ، الجرجاني ) ما وضع لمعنى كثير بوضع كثير : ( المشترك .  (1)
اب����ن . معج����م مق����اييس اللغ����ة+ 1/121:الج����وھري، الص����حاح + 3/63:الفراھي����دي، الع����ين ) ظ. ( (2)

 .5/475:فارس
كون اللفظ موضوعاً لمعنى واحد ، وھذا : ( ھو ا]شتراك المعنوي ، و: ينقسم المشترك على نوعين .  (3)

، ف�ان ك�ل ) ع(اس�تناداً إل�ى المناس�بة ، كم�ا ف�ي أو]د الحس�ين ) المعنى الواحد ينطوي على مع�اٍن متع�ددة 
مفت�اح الوص�ول إل�ى عل�م ) ظ. (والتميي�ز بي�نھم ب�اKكبر واKوس�ط واKص�غر ) عل�ٌي ( واحد م�نھم مس�مى 

ان يوض�ع اللف�ظ لمعن�ى ث�م : ( ، وا]شتراك اللفظي وھ�و  252/  1: لبھادلي ا. اKصول ، أستاذنا الشيخ د
، كم��ا ف��ي وض��ع ع��ين ) يوض�ع لمعن��ى آخ��ر وربم��ا يوض��ع بوض��ٍع ثال��ث أو أكث�ر ، لمعن��ى ثال��ث أو أكث��ر 

/ رسالة الماجستير للباح�ث +  252/  1: مقتنيات الدرر ، الحائري ) ظ(وغيرھا ..... للجارية والجارحة 
245 .  

 . 262/  1: المحصول في علم اKصول ، الرازي .  )(4
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لف�ظٌ مش�ترك ب�ين ) النك�اح ( إنوعلى ھذا اKساس يرى ال�رازي عن�د تفس�يره لھ�ذه اyي�ة       

العقد والوطء ، وھو حقيقة في العق�د مج�از ف�ي ال�وطء ، فيك�ون عل�ى ھ�ذا المبن�ى حرم�ة عق�د 

    . ) 1( –باz  والعياذُ –ووطء منكوحة اKب من الح4ل أو من الزنا 

اللفظ الواحد وضع لمعنيين  نأالمشترك يعني  إن: ويرد على الرازي في ك4مه المتقّدم        

خ�روج ) حقيقة ف�ي العق�د مج�از ف�ي ال�وطء : ( أو أكثر على نحو الحقيقة ] المجاز وفي قوله 

  . )2( عن ا]شتراك الذي بحثه الرازي وأيّد وقوعه

،  )3(وھو نقيض اKول ، ومف�اده اس�تحالة وق�وع ا]ش�تراك ف�ي اKلف�اظ   :القول الثاني         

. ، والعق�د ت�ارةً أُخ�رى في القرآن الكريم ليدل عل�ى ال�وطء ت�ارة ) النُكاح ( استعمل لفظ  وإنما

) الضم (، وھو) الوطء والعقد ( ن في ھذه اyية حقيقة في القدر المشترك بي) النكاح ( فيكون 
كذلك ف4 اشتراك في ھذه اللفظة ، مع ا]ستنتاج بأن النھي الوارد في ھذه اyية  ، وإذا كان )4(

  . )5( معاً   -الوطء والعقد  –الكريمة ، ھو نھي عن كل واحد من القسمين 

إذ ] ينبغ�ي ا6ش�كال ف�ي إمك�ان الت�رادف ( إمك�ان ا]ش�تراك ؛  :ومفاده :  القول الثالث        

ويب�دو .  )6( )ي اللغة العربية ، ف4 يُصغى إلى مقال�ة َم�ْن أنكرھم�ا وا]شتراك ، بل وقوعھما ف

   . )7(أن ھذا القول ھو المشھور عند العلماء 

                                                
  . 22 -17/   10: مفاتيح الغيب ، الرازي ) ظ. ( (1)
 . 24/  1: معالم الدين في اKصول ، جمال الدين الحسن ) ظ. ( (2)
مصابيح اKص�ول ، تقري�ر بح�ث الخ�وئي  ، للس�يد ع�4ء +  41/  1: عدة اKصول ، الطوسي ) ظ. ( (3)

أن حم��ل المش��ترك عل��ى إرادة جمي��ع المع��اني خ��4ف التعھ��د : ( ، وفي��ه  144/  1: العل��وم ال��دين بح��ر 
التزام الواضع على نفسه انه متى جاء باللفظ  الخاص ف4 يريد إ] معنى : ( ، والتعھد عنده ھو ) وا]لتزام 

لفظ الخاص فھو يريد منه ،  والقول با]شتراك ] يت4ءم مع تعھده ثانياً ، انه متى جاء بذلك ال) مخصوصاً 
 . 141/  1: ن .م) ظ. (آخر غير اKول 

  .7/16:الفراھيدي، العين) ظ. ( (4)
+  166: الرس�ائل التس�ع ، المحق�ق الحل�ي +  100/ 2: المحصول في علم اKصول ، الرازي ) ظ. ( (5)

ملة في المعنيين أن يك�ون المستع ظأن الغالب في اKلفا: ( ، إذ يقول  57/ ھداية المسترشدين ، محمد تقي 
 ) .حقيقة في القدر المشترك 

 .19-18: إرشاد الفحول ، الشوكاني ) ظ(، و 31/ 1: أصول الفقه ، المظفر .  (6)
الفص��ول + 1/22:ا]م��دي، ا]حك��ام+ 1/267:ال��رازي، المحص��ول+ 26/الغزال��ي،المستص��فى ) ظ(. (7)

 .35/ا]خوند، الكفاية+ 38/الحائري، الغروية
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بمعاين�ة القرين�ة الت�ي تع�ين ،تعيين المراد من المشترك اللفظ�ي ف�ي ك�ل معاني�ه  ويمكن  

في الجاس�وس و. أبصر بعينه: يظھر في الباصرة عند القول) العين(فلفظ ، في توضيح المراد

  .وھكذا في معاني اللفظ اKخرى.. أرسلت عيناً : حين القول

ان لف�ظ النك�اح ھ�و حقيق�ة ف�ي ال�وطء مج�از ف�ي (( :وفي ھذه اyية يترجح قول من قال  

  :بم4حظة القرينة في أمرين )7())دقالع

، وحينئ��ذ يك��ون أح��د المتب��ادر م��ن النُك��اح عرف��اً ھ��و ال��وطء  أن إذالتب��ادر ،  :اiول 

  .) 1( واyخر غير صحيحمعنيين صحيحاً ال

  ﴿: الوص��ف الم��ذكور ف��ي ذي��ل اyي��ة لم��ن ق��ام بھ��ذا الفع��ل ف��ي قول��ه تع��الى  :وا}خ��ر         

 ًMوص�اف الدال�ة عل�ى  أن] يُمكن  إذ،  ﴾فَاِحَشةً َوَمْقتاً َوَساَء َسبِيKيوصف مجرد العقد بھذه ا

ق��ة ، وھ��و قب��يح ومس��تقبح عن��د وطء عل��ى الحقييك��ون الم��راد من��ه ھ��و ال� أنفيل��زم . قُ�بح الفع��ل 

مقت�ى ، وذل�ك Kن زوج�ة اKب تُش�به اKُم ، : كانت تقول لولد الرجل من امرأة أبيه  إذ(العرب

] أعظم فُحشاً م�ن نُك�اح اKُمھ�ات وم�ا  )2( )وكان نُكاح اKُمھات من أقبح اKشياء عند العرب 

  .شابھھا 

��َد المفس��رون رأي          س��بب  أنھ��م بم4حظ��ة س��بب ن��زول ھ��ذه اyي��ة فق��د أجمع��وا ولق��د عضَّ

ان يك�ون م�ن ك�انوا يتزوج�ون ب�أزواج آب�ائھم ، وان س�بب ن�زول اyي�ة ] بُ�دَّ  أنھ�منزولھا ھ�و 

  . )3(داخ4ًَ◌ تحت اyية 

الُمفس��رون واKص��وليون ف��ي ھ��ذه اyي��ة ھ��و تح��ريم  إلي��هومن��اط الُحك��م ال��ذي توص��ل          

  . )4(زنية ب ، زوجة كانت أم ممن منكوحة اKالزواج 

                                                
 .3/23:ميرعلي الحائري،مقتنيات الدرر.  )7(

محاضرات آية هللا فاضل الصفار ، شرح أصول المظفرالقيت على طلبة البحث الخارج حوزة ) ظ. ( )(1
  .كرب4ء  -ابن فھد الحلي

  . 22/  10: مفاتيح الغيب ، الرازي .  )(2
حق��ائق + 1/134:قم��يال، تفس��ير القم��ي+ 1/230:العياش��ي، تفس��ير العياش��ي:م��ن كت��ب التفس��ير)ظ. ()(3

أس�باب + 3/280:الثعلب�ي، الكش�ف والبي�ان+ 3/154:الطوس�ي، التبي�ان+ 314/الشريف الرضي، التأويل
  .5/12:اyلوسي، روح المعاني+ 98/الواحدي، نزول اyيات

، بينما قال الشافعي  3/5:الحصكفي، الدر المختار) ظ(، ذھب أبو حنيفة إلى ُحرمة نُكاح مزنية اKب. )(4
  .5/26:الشافعي، ا]م) : ظ(زه بجوا
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اKصولي يؤس�س قاع�دة م�ن ال�نص القرآن�ي وغي�ره ، وعليھ�ا يك�ون  أنويبدو مما تقدَّم         

  .في استنباط الُحكم الشرعي  إسناده

اKص��ولي م�ن قواع�د ليُعط��ي رأي�ه ال��ذي يُح�اول ب��ه  إلي�هبينم�ا يُفي�د المفس��ر مم�ا توص��ل        

ن كلماته ، مع مراعاة سبب ومناسبة ن�زول ال�نص القرآن�ي ، م�ا الكشف عن مراد هللا تعالى م

  .عمومية منھج المفسر وخصوصية منھج اKصولي  إلىيُشير 

وفي ذلك كله م�ا يس�مح للباح�ث إثب�ات الق�ول بت�داخل العلم�ين فيم�ا بينھم�ا وت�داخلھما م�ع       

..... عل��وم ب4غ��ة العل��وم اKُخ��رى ، ف��العلوم ا6س��4مية م��ن فق��ه وأص��ول ونح��و وعل��م لغ��ة و

وغيرھا تُمثل سلسلة ُمتصلة الحلقات ، ] يستغني ببعض�ھا ع�ن بعض�ھا اyخ�ر ؛ Kن جميعھ�ا 

. تھدف إلى خدمة كتاب هللا تعالى وتنير السبيل إلى فھمه وُحسن تأويله وطرق ا]ستفادة منھا 

  .وسيأتي في تضاعيف البحث تفصيل ذلك إن شاء هللا تعالى 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 70

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الخامس

  

  منھج المفسر واiصولي في توظيف بعض علوم القرآن

  

  منھج المفسر: أو�ً 

]ن تعل��م الم��نھج الص��حيح وا]س��تفادة من��ه ، يحظ��ى الم��نھج ف��ي ك��ل عل��م بأھمي��ة خاص��ة     

ف�ي ح�ين أن الخل�ل ف�ي الم�نھج يفض�ي إل�ى الخط�أ ، يوصل طالب الحقيقة إل�ى ھدف�ه المنش�ود 

  .ھدف المطلوبوا]بتعاد عن ال

وف�ي ا]ص�ط4ح . )1(ويق�ال ال�نھج والمنھ�اج، الطري�ق الواض�حة:يعني ،والمنھج في اللغة     

طريق البحث عن الحقيقة ف�ي أي عل�م م�ن العل�وم او ف�ي أي نط�اق م�ن نطاق�ات :((يقصد به ،

ع�الى الطريقة التي يسلكھا مفسر كت�اب هللا ت((والمنھج التفسيري ھو ،  )2())المعرفة ا6نسانية

وفق خطوات منظمة يسير عليھا Kجل الوصول الى تفسير الكتاب العزيز طبقا لمجموعة من 

   )3())اKفكار يعنى بتطبيقھا وإبرازھا من خ4ل تفسيره 

كما أن المن�اھج تتن�وع ل�دى . yيات امقاصد اية المنھج للمفسر ھو الكشف عن معاني وفغ     

ومنھ�ا ، ومنھ�ا م�ا يك�ون م�ذموما وغي�ر مقب�ول ، وعق4 فمنھا ما يكون ممدوحا نق4 ، المفسر 

                                                
 .مادة نھج/ابن منظور، لسان العرب ) ظ(  )1(
 .1/6:سامي النشار، نشأة الفكر الفلسفي في ا]س4م  )2(
 .23/ھدى جاسم ابو طبره، المنھج ا]ثري في تفسير القران الكريم )3(
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ومعرف�ة ، فتعيين المنھج التفسيري الصحيح له موضوعية في ھذه المس�ألة ، يكون محرما  ام

  .إذ من خ4له يصل إلى بيان مراد هللا عز وجل ، المنھاج مع تنوعه يعد ]زما لكل مفسر 

ح��ث ھ��و الطريق��ة الت��ي س��لكھا المفس��ر وال��ذي يح��اول الباح��ث اس��تقراؤه ف��ي ھ��ذا المب      

، واKصولي عبر تعامله مع علوم القران Kجل الوص�ول ال�ى تفس�ير الق�ران العظ�يم م�ن جھ�ة

  .واستنباط اKحكام الشرعية وبناء القواعد اKصولية الكلية من جھة أخرى 

ھ��ات و] ش��ك ف��ي أن المن��اھج التفس��يرية واKص��ولية ق��د اختلف��ت تبع��ا ]خ��ت4ف ا]تجا      

ال��ذي يس��ير علي��ه ويھت��دي ب��ه بغي��ة ، إذ إن لك��ل مفس��ر وأص��ولي منھج��ه الخ��اص،الفكري��ة 

ك��المنھج ا]ث��ري ف��ي ،الوص��ول إل��ى تفس��يرا لكت��اب العزي��ز واس��تنباط اKحك��ام الش��رعية من��ه

  .وغيرھا من مناھج المفسرين...ومنھج التفسير بالراي والمنھج العلمي ، التفسير 

 :ر تؤثر في المنھج التفسيري وتنوعه منھا وھناك جملة من اKمو      

واشتماله عل�ى مجموع�ة ، وذلك للتنوع الموضوعي في القرآن الكريم : طبيعة القرآن  .1

، إذ أن بعض اyي�ات يفس�ر بعض�ھا اKخ�رى ، من اyيات المرتبطة بعضھا مع بعض 

وم�ن ،  ف4 يكون التفسير صحيحا ما لم تؤخذ بنظر ا]عتبار اyيات والقرائن اKخ�رى

ف�4 يمك�ن أن تك�ون عل�وم الق�رآن بمن�أى ع�ن ھ�ذا ،ذه اyيات والق�رائن عل�وم الق�رآن ھ

، والع�ام والخ�اص ، والمحك�م والمتش�ابه ، كما في الناس�خ والمنس�وخ ، الكل المتكامل 

 .وغيرھا ، .. المطلق والمقيد 

رة عن وح�دة ]ن القرآن عبا، و]ن فھم القرآن وتفسيره يقتضي مراجعة اyيات اKخرى  

وھ��ذا أدى إل��ى ظھ��ور م��نھج تفس��ير الق��رآن ، متكامل��ة ] يمك��ن أن نتجاھ��ل أي ج��زء من��ه 

  . )عليھم الس4م(وآل البيت   ) صلى هللا عليه واله وسلم(وھو ما سار عليه الرسول، بالقرآن 

ك�ل ]ن الق�رآن ال�ذي في�ه بي�ان ،فمنھج المفسر ] يتع�دى الق�رآن فھم�ا وتفص�ي4 لم�ا في�ه        

شيء كما وصف نفسه ف4 بد فيه ول�و بح�د م�ا يمك�ن الي�وم الوق�وف علي�ه م�ن الكش�ف والبي�ان 

ب�ل ] يمك��ن أن ، وھ�ذا مم��ا ] يمك�ن Kي عاق�ل ع�ارف بلغ��ة الع�رب أن يغفل�ه ، ل�بعض آيات�ه 

نح�يط ب��الفھم الع��ام لل�نص القرآن��ي م��ا ل��م يك�ن ھن��اك تص��ور ش��امل ع�ن مجم��ل الق��رآن فم��نھج 

 .    حتى يتعدى لغيره من أدواة التفسير، قرآن قبل أن يتأكد أن استنطقه المفسر ] يعدو ال
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] خ��4ف ب��ين اKم��ة ا6س��4مية ف��ي أن المب��ين والمفس��ر :  )ص��لى هللا علي��ه وال��ه وس��لم(دور النب��ي  .2

ْكَر لِتُ  �: قال تع�الى، )صلى هللا عليه واله وسلم(للقرآن الكريم ھو النبي  بَ�يَِّن لِلنَّ�اِس َوأَْنَزْلنَ�ا إَِلْي�َك ال�ذِّ

َل إِلَْيِھْم َولََعلَّھُْم يَتَفَكَُّروَن  فيم�ا   )ص�لى هللا علي�ه وال�ه وس�لم(أي أن ك�4م النب�ي ، )44/النح�ل( �َما نُزِّ

ُس��وُل  �: وحج��ة للن��اس ق��ال تع��الى، يتعل��ق باyي��ات يع��د تفس��يرا للق��رآن  َوَم��ا آتَ��اُكُم الرَّ

 . و ھذا ما يسمى بتفسير القرآن بالسنة ). 7/الحشر ( �ھُوا فَُخُذوهُ َوَما نَھَاُكْم َعْنهُ فَاْنتَ 

، وتظھ��ر فائ��دة الرج��وع إل��ى الس��نة المطھ��رة Kنھ��ا ھ��ي الواس��طة ب��ين الس��ماء واKرض       

وم��ن تل�ك ال�د]]ت والق�رائن عل��وم ، وتق��ف عل�ى معاني�ه ود]]ت�ه ، وھ�ي الت�ي تب�ين الق�رآن 

ق��رآن ُبِّ��ين ع��ن طري��ق الس��نة كم��ا ف��ي بي��ان  الناس��خ ف��ان كثي��را مم��ا يتعل��ق بعل��وم ال، الق��رآن 

فالمفس�ر ]ب�د ل�ه م�ن . والع�ام والخ�اص ، والمطلق والمقيد ، والمحكم والمتشابه ، والمنسوخ 

ويس�تطيع أن يص�ل ، الھيمنة على تلك العلوم حتى يكون مطلعا على الع4قة التي بين اyي�ات 

 .إلى أقرب التفاسير الى مراد هللا عز وجل 

وم��ن تل��ك ،  )1(وھ��ي جمل��ة م��ن العل��وم الت��ي ] ت�تّم ص��ناعة المفس��ر إ] بھ��ا، آ]ت التفس�ير -3

  .وغيرھا.. كالناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمجمل والمفصل ، العلوم علوم القران

  منھج اiصولي: ثانياً    

  :واما ا]صوليون فالمنھج لديھم انقسم على ث4ثة اقسام ھي

  .منھج الحنفية  - 1

  .ج المتكلمينمنھ - 2

  .المنھج الجامع بين القسمين ا]نفين - 3

، ا6فادة من عل�وم الق�رآن ف�ي تأس�يس القاع�دة اKص�ولية قبل بيان منھج اKصولي في    

علم��اء  اتب��عإذ ،  العام��ة ف��ي عل��م اKص��ول الوق��وف عل��ى ط��رق تقري��ر القواع��د ك��ان لزام��ا

  :سيمھا بما يأتيويمكن تق، في تحرير القواعد اKصولية  متعددة اKصول طرق

  : )2( طريقة المتكلمين أو الشافعية: أو�    

                                                
، والنحو،وا]شتقاق ، علم اللغة: عّدھا السيوطي في مقدمة ا]تقان في علوم القران عشرة ھي )1(

 .والموھبة، وعلم الك4م ،واصول الفقه، والحديث، والسير،والقراءات
 .30/ فاضل عبد الواحد  ،أصول الفقه ، ،  6/الخضري ، أصول الفقه) ظ( )2(
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إذ تق�رر ، اتالجزئي� ث�م تطبيقھ�ا عل�ى اتالكلِّي�اس�تقراء ب ب�دأأنھ�ا تق�ة ھ�ذه الطري سمةو

القاعدة اKصولية فتنقح وتصفى ويستدل لھا باKدلة الكافية، دون النظر إل�ى موافقتھ�ا للف�روع 

متكامل�ة أمك�ن  وأص�بحت، ف�إذا م�ا اش�تدت ھ�ذه القاع�دة ول�ى للوھل�ة اKالفقھية المنضبطة بھا 

وضبط اKحكام بھا، ولذلك نرى أن اKصوليين الذين ألفوا عل�ى ھ�ذه الطريق�ة ، التفريع عليھا 

م�دعوما ، لقواع�د اKص�ولية لھ�و تقري�ر ف. ] يعنون كثيراً بالفروع الفقھية لع�دم ح�اجتھم إليھ�ا

أو مخالف��ة ھ��ذه القواع��د والف��روع الفقھي��ة ، إل��ى موافق��ة  دون التف��ات م��ن باKدل��ة والب��راھين

القواع�د كم�ا ي�دل عليھ�ا وتأس�يس تقري�ر : فھ�و اتج�اه نظ�ري غايت�ه ، المنقولة عن المجتھدين 

وحاكم��ة عل��ى اجتھ��ادات المجتھ��دين ] خادم��ة ، وجعلھ��ا م��وازين لض��بط ا]س��تد]ل ، ال��دليل 

 إل�ىوع�دم التعص�ب ، ل�ى ا]س�تد]ل العقل�ي وتمتاز ھذه الطريق�ة ب�الجنوح إ، لفروع المذھب 

ك��ان ذل��ك عرض��ا عل��ى س��بيل ، وإن ذك��رت ، وا6ق��4ل م��ن ذك��ر الف��روع الفقھي��ة ، الم��ذھب 

، وسار عليھا بعده ع�دد م�ن الفقھ�اء )1(وھذه الطريقة أرسى قواعدھا ا6مام الشافعي  . التمثيل

  .)2(لمتقدمين من ا6ماميةو ا، واKصوليين، وقد اتبعه المعتزلة والشافعية والمالكية 

اروا س�و، م تك�ارھاب من ا كانتKنھ، ھذه الطريقة عرفت بالحنفية  :طريقة الحنفية : ثانيا    

، ث�م عم�ت ف�ي جمي�ع الم�ذاھب بع�د ذل�ك، وھ�ذه )3(والتأليف على منوالھا دون غي�رھم، عليھا 

ش�ابه منھ�ا والخ�روج وجم�ع المتن�اظر والمت، على النظر ف�ي اKحك�ام الفرعي�ة  عتمدالطريقة ت

من ذل�ك إل�ى قاع�دة أص�ولية تض�بط ك�ل ھ�ذه اKحك�ام المتماثل�ة، ذل�ك أن أئم�ة الحنفي�ة ل�م تق�ع 

أيدھم على كتاب مؤلف ف�ي عل�م أص�ول الفق�ه ف�ي م�ذھبھم كم�ا تس�نى للش�افعية بوق�وفھم عل�ى 

Kحكام المذھبية واستنباط القواع�د اKص�ولية كتاب الرسالة للشافعي، مما اضطرھم إلى تتبع ا

الفقھية التي تضبطھا وتنطلق منھا، إذ أنه ]بد للفقيه عن�د اس�تنباطه ھ�ذه اKحك�ام  قاييسوالم، 

من أدلتھا من م4حظة بعض المعايير والقواع�د، وھ�ذه المع�ايير والقواع�د ھ�ي موض�وع عل�م 

در أصول الفقه، ولذلك فإننا نرى أن كتب أصول الحنفي�ة مليئ�ة ب�الفروع الفقھي�ة، Kنھ�ا المص�

                                                
: أحمد حجي كردي  : د،  بحوث في علم أصول الفقه مصادر التشريع ا6س4مي اKصلية والتبعية)  ظ )1(

 .لكترونيكتاب ا].14
 .7/محمد تقي الحكيم ، اKصول العامة للفقه المقارن)  ظ( )2(
 . 6/ 1: اyمدي،  ا6حكام في أصول اKحكام )3(
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اKصلي للقواعد اKص�ولية ل�ديھم، ف�4 تق�وم القاع�دة إ] إذا اجتم�ع لھ�ا م�ن الف�روع الفقھي�ة م�ا 

  .يبرر قيامھا

فھذا المسلك يقوم عل�ى تقري�ر القواع�د اKص�ولية عل�ى مقتض�ى م�ا نق�ل ع�ن العلم�اء م�ن       

]حظوھ�ا ف�ي أن ھ�ؤ]ء العلم�اء وض�عوا القواع�د الت�ي رأوا أن أئم�تھم : بمعنى ، فروع الفقه 

وقد اشتھر علم�اء ، على ضوء ما ورد عنھم من فروع فقھية ، اجتھادھم واستنباطھم ل�حكام 

  .الحنفية بإتباع ھذا المسلك

فھو دراسة عملية تطبيقية للفروع الفقھية المنقولة ، الطابع العملي  ھو ھذا المسلك  سمةو     

الت��ي ]حظھ��ا ، الض��وابط اKص��ولية و اس��تخراج الق��وانين والقواع��د و، ع��ن أئم��ة الم��ذاھب 

وت�دافع ، فتكون ھذه القواع�د خادم�ة لف�روع الم�ذھب ، واعتبرھا أولئك العلماء في استنباطھم 

  . عن مسلك أئمة ھذا المذھب في ا]جتھاد

بتقري�ر القواع�د اKص�ولية المج�ردة الت�ي يس�ندھا  ىھي تعنو :الجمع بين الطريقتين :ثالثا    

تفات إلى المنقول لمع ا]، وحاكمة على كل رأي واجتھاد ، زين ل4ستنباط لتكون موا، الدليل 

وتطبي��ق ، وبي��ان اKص��ول الت��ي قام��ت عليھ��ا تل��ك الف��روع ، ع��ن اKئم��ة م��ن الف��روع الفقھي��ة 

، و المالكي�ة ، واتبع ھذه الطريقة الش�افعية ، وجعلھا خادمة لھا ، وربطھا بھا ، القواعد عليھا 

  .والحنفية، ية 6ماموا، والحنابلة 

بيان م�نھج نرجع إلى ، البحث  اهاقتضالذي بعد ھذا البيان لطرق تقرير القواعد اKصولية     

الت�ي تك�ون حج�ة ف�ي و، واس�تنباطھا  كيفية ا6فادة من اKدل�ة لبن�اء تل�ك القاع�دة اKصولي في 

  :ون على مستويين وھذا يك، وتطبيق تلك القاعدة ويرجع إليھا الفقيه في مقام العمل ،  الفقه 

وعن�ون ف�ي كت�ب اKص�ول بمبح�ث  :في تقري�ر القواع�د الكلي�ة فيم�ا ورد في�ه ن�ص: اiول          

وتخض��ع الحج��ج إل��ى ، والعق��ل ، وھ��ي الكت��اب والس��نة وا6جم��اع ، واKدل��ة ا]جتھادي��ة ، الحج��ج 

وھ��و : ج اyت��يواعتم��د اKص��وليون الم��نھ، و الق��وة ف��ي الحجي��ة، ترتي��ب وف��ق المكان��ة ف��ي التش��ريع 

م�نھج أس�تاذه  ف�ي كفاي�ة اKص�ول ف�ي تع�ديل) ھ�ـ1328(الم�نھج ال�ذي يقترح�ه المحق�ق الخراس�اني 
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 إنيق�ال  أنف�اKولى : (  ـ ق�دس س�ره إذ يق�ول ـ   ، في ترتيب الحج�ج )ھـ1281(الشيخ اKنصاري 

  . )1()و ]  يقوم عنده طريق معتبر أ أنيحصل له القطع أو]، وعلى الثاني أما  أنإما  المكلف

   :وتوضيح ھذا الترتيب     

س��واء أك��ان ع��ن ، م��ن أي طري��ق حص��ل ل��ه القط��ع ب��الحكم  قط��ع المكل��ف ب��الحكم الش��رعي .1

 -وھو من البديھيات ، فان القطع ، وجب العمل بقطعه ، طريق الوجدان أو النقل أو غيرھا 

ابة للواق���ع 6ص���ابة للواق���ع ، و مع���ذر عن���د ع���دم ا6ص���ل اللتكلي���ف ف���ي ح���ا منج���زٌ  -عق���4 

 تن��ال ي��دُ و] ، ب��الحكم الش��رعي  و التنجي��ز والتع��ذير ] زم��ان عقلي��ان للقط��ع، والمخالف��ة 

  .وضعا و] رفعا القطعَ  الشريعةِ 

م�ن حي�ث ، وأن�ه يخض�ع للتقس�يم المتق�دم ، وبما أن القرآن وھو أحد اKدلة بل ھو سيدھا     

التي تضم علوم ، فاظ في القرآن الكريم و]سيَّما  ظواھر اKل، القطع والظن والشك بمدلوله 

فك��ان م��ن المفي��د ج��دا التع��ريج عل��ى كيفي��ة إف��ادة ، أح��دى تل��ك الظ��واھر القرآني��ة ، الق��رآن 

  .اKصولي من علوم القرآن 

أو دل�ي4 ، فاKصولي يتب�ع أس�لوب ا]س�تقراء ف�ي استقص�اء عل�وم الق�رآن الت�ي تن�تج حكم�ا  

أو كم�ا ، بحيث تع�م اغل�ب أب�واب الفق�ه ، في الغالب مطردة للخروج بقاعدة كلية تكون ، على حكم 

فمن خ4ل تتب�ع عل�وم ،  )1(الصدر بالعناصر المشتركة في عملية ا]ستنباط ديعبر عنھا السيد الشھي

بحي�ث إذا أفت�ى ، وتك�ون حج�ة ل�ه ، القرآن يستطيع أن يصل إلى قاعدة كلية تح�دد الطري�ق للفقھي�ة 

وھو كما يعرف بالعلوم الحديث من قابليتھ�ا ، ؟  يشير إلى تلك القاعدة وما دليلك : في شيء قيل له 

والمطل�ق ، والع�ام والخ�اص ، إًذا ل�صولي وقفةٌ مع الناسخ والمنسوخ ، للقياس والتقويم والتجربة 

ك�ي يلح�ظ العناص�ر المش�تركة ف�ي عملي�ة ، وغيرھ�ا م�ن عل�وم الق�رآن ، وأسباب النزول ، والمقيد 

ف�4 يمك�ن ، يمكن أن يعتمدھا في تأسيس دليل أو أصل يرجع إليه الفقيه حال ا6فتاء ا]ستنباط التي 

Kنھ�ا أحيان�ا تحك�ي ، تجاھل تلك العلوم لما لھا الدور اKساس في بي�ان كثي�ر م�ن اKحك�ام م�ن جھ�ة 

                                                
 .258 /يمحمد كاظم الخراسان ،كفاية اKصول )1(
  .87/الحلقة اKولى / محمد باقر الصدر، الدروس )ظ ( )1(
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وم�ن جھ�ة أخ�رى لم�ا ب�ين اyي�ات ، كان للش�ريعة منھ�ا بي�ان وتوض�يح ، عن وقائع وأحداث جرت 

Kن الق�رآن عب�ارة ع�ن وح�دة متكامل�ة ] يمك�ن ، ف�ي بي�ان بعض�ھا ل�بعض  ةمن ع4قة وثيقالقرآنية 

  . وھذا ما سار عليه اKولون وتابعھم عليه المتأخرون ، تجاھل أي جزء منھا 

إذ من خ4ل تتب�ع عل�وم الق�رآن وع4قاتھ�ا باKحك�ام الش�رعية يس�تطيع اKص�ولي الوص�ول إل�ى 

وبعض�ھا أص�ابھا ، ]ن بعض اKحكام أص�ابھا النس�خ ، ] عن طريقھا ٍ◌ ربما ] يصل إليھا إ د]لة

وھ�ذا يرج�ع ، وبعضھا له س�بب ن�زول ، وبعضھا أصابھا التقييد بعد أن كانت مطلقة ، التخصيص 

فم�ن ھ�ذا ] يمك�ن ، الت�درج ف�ي التش�ريع  ةإلى طبيعة القرآن وحكمة هللا عز وجل م�ن حي�ث مراع�ا

 .ي إرساء مجموعة ] يستغنى عنھا من القواعد اKصوليةا6غماض عن دور علوم القرآن ف

الت�ي ثب�ت  ، الظني�ة اKدل�ةيرج�ع إل�ى وف�ي ھ�ذا الح�ال ، المكلف بالحكم الش�رعي  قطععدم  .2

بالحج�ة ب�العرض ف�ي  ىس�ميوھ�و م�ا ، معتب�ر م�ن ناحي�ة الش�ارع  وحجيتھا ب�دليلا اعتبارھ

وحجيتھ�ا الظني�ة ثب�ت اعتبارھ�ا  دل�ةاKوھ�ذه الطائف�ة م�ن ، الحجة بالذات وھو القطع  مقابل

أي أن الشارع أحال المكلف إلى العمل بھا ح�ال تع�ذر الطري�ق اKول  ، شرعي معتبر  بدليل

الثق��ة  خب��ر(وذل��ك مث��ل ) الظن��ون الخاص��ة (و ) الط��رق(و) م��اراتاK(تس��مى ع��ادة ب��ـ و 

الش�ارع وتعب�دنا  الظنية التي اعتبرھا اKدلةوغير ذلك من ) الشھرة(و)  ا6جماع(و) الواحد

وإ] ] يمكن تصور وضع الشريعة ف�ي ح�ال ع�دم وج�ود م�ا يرج�ع إلي�ه المكل�ف ح�ال ، ا بھ

  .تعسر الطرق القطعية 

إذ منھ��ا م��ا يرج��ع إل��ى الناس��خ ، وبع��ض د]]ت عل��وم الق��رآن يرج��ع إل��ى ھ��ذه اKدل��ة الظني��ة        

أو ، أو بي�ان أس�باب ن�زول ، ل�ق أو تقيي�د المط، ومنھ�ا م�ا يرج�ع إل�ى تخص�يص الع�ام ، والمنسوخ 

وتعام��ل ھ��ذه الظن��ون لل��د]]ت  معامل��ة الظن��ون ، أو غيرھ��ا م��ن عل��وم الق��رآن ، المك��ي والم��دني 

من حيث ا]عتبار والتعوي�ل عليھ�ا ح�ال ثب�وت كونھ�ا حج�ة ف�ي ، التي اعتبرھا الشارع  ، الخاصة 

الت�ي أنزلھ�ا ، اKمارات و الطرق  فيطبق اKصولي جميع اKمور التي يعتمدھا في، مقام ا]ستنباط 

 ة]ن م�ا ُن�ِزَل منزل�ة الحج�ة حج�ة ف�ي مق�ام بن�اء القاع�د، ويعمل على طبقه ، الشارع منزلة الحجج 

  .المشتركة في عملية ا]ستنباط 
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لبن��اء ، تنتج�ه م�ن أحك�ام ش�رعية  عم�اوالبح�ث ، ف�4 ب�د م�ن اس�تقراء مص�اديق عل�وم الق��رآن        

إذ ] يمك�ن ، ة مش�ابھح�وادث  ويرج�ع إليھ�ا ح�ال وج�ود، قيه ح�ال ا]س�تنباط قواعد كلية تسعف الف

]ن الق�رآن يح�وي خ�زين ث�4ث ، والوقوف ف�ي حي�رة عن�د ع�دم معرف�ة واقع�ة معين�ة ، تجاھل ھذا 

  . والتشريع وإرساء دولة قائمة إلى قيام الساعة ، وعشرون سنة من الوحي 

للمكل�ف طري�ق  يتيس�ر وھ�و ف�ي م�ا ل�م  :ا لم ي�رد في�ه ن�ص تقرير القواعد الكلية فيم: الثاني       

وظيفة المكل�ف ف�ي حال�ة  التي تقرر ، يرجع المكلف إلى اKصول العملية) دليل ظني معتبر(معتبر 

وھنا يكون البحث في إمكان اعتم�اد عل�وم الق�رآن لوض�ع ، ر دم تمكن المكلف من دليل ظني معتبع

  .أو عدمه ، اKصول العملية 

حث اKصولي في ھ�ذا المق�ام  يكم�ن أو]ً ف�ي إع�ذار المكل�ف وعدم�ه ح�ال ع�دم عث�وره عل�ى فب     

، ويح�اول اKص�ولي تقري�ر م�ا يناس�ب المق�ام معتم�دا عل�وم الق�رآن ، وما ھو موقف�ه العمل�ي ، دليل 

  .وھو ما يحاول الباحث دراسته ، وھل توجد من تلك العلوم ما يقرر موقف المكلف العملي 

جھة الثانية من البحث محاولة الباح�ث ف�ي تقري�ر قواع�د لتل�ك المواق�ف الت�ي ل�م ي�رد فيھ�ا أما ال     

  .دليل عن  طريق علوم القرآن 

إذ ، ج والترتب في الحج، حالة ا]ستيعاب نلحظ  يوبعد ھذا العرض للمنھجية العلمية ل�صول      

  :أمرينب امتاز

ة ف4 تبقى حجة من الحجج ذاتية أو مجعول�ة تفي�د كل الحجج وبصورة كامل باستيعا : احدھما      

 إنذل�ك  يتبين، كم�ا س� أو شرعية إ]ّ ويدخل ض�من ھ�ذه المنھجي�ة ، وظيفة عقلية أو، حكما شرعيا 

  .شاء هللا

، وھو انكشاف الواقع يتق�دم عل�ى  الطولية في عرض الحجج فالقطع الترتيب والحالة :ا}خر        

الت�ي  واKم�اراتالط�رق  اث�ر، وبع�د ذل�ك ي�أتي  ، مھم�ا كان�ت حج�ة ك�ل حج�ة أخ�رى، و] تزاحم�ه

تمك�ن المكل�ف م�ن  ، وان في حالة عدم انكش�اف الواق�ع وفق�دان القط�ع اعتبرھا الشارع، وھي حجة

حجي��ة  أن، بمعن��ى اKول��ى، ھ��ي حال��ة مترتب��ة عل��ى الحال��ة  ب��الحكم الش��رعي الوص��ول إل��ى القط��ع
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وع�دم انكش�اف الواق�ع، وم�ع انكش�اف ، ال�ة غي�اب القط�ع المعتب�رة ت�أتي ف�ي ح واKم�اراتالط�رق 

وان ك�ان ] يج�ب  ،واKم�اراتبالحكم الشرعي ] يص�ح ا]عتم�اد عل�ى ھ�ذه الط�رق  الواقع والقطع

  .يسعى للوصول إلى القطع أن على المكلف

إل��ى ل�ه الرج�وع  مترتب�ة عل�ى فق��دان الحال�ة الثاني�ة، ف�ان المكل�ف إنم��ا يص�ح  :والحال�ة الثالث�ة     

المعتبرة ش�رعا،  اKمارات و ، ھاوفقدان رقالطلعقلية في حالة غياب وا، العملية الشرعية  اKصول

   .وبعد الفحص عنھا واليأس منھا بالمقدار المتعارف

  

  

  اiولالمبحث 

  عند المفسرين واiصوليين العام والخاص

ني بھا المفس�رون واKص�وليون يُعّد البحث عن العام والخاص من المباحث المھمة التي عُ          

ر م��ن ي��إل��ى اش��تمال الق��رآن الك��ريم عل��ى كثعل��ى ح��ّد س��واء ، ويرج��ع الس��بب ف��ي ھ��ذه العناي��ة 

النصوص الكلي�ة ، وق�د ي�أتي لف�ظ ع�ام ف�ي الق�رآن الك�ريم ، وف�ي ن�ص آخ�ر لف�ظ خ�اص ، وعل�ى 

اللف�ظ الع�ام المفسر واKص�ولي البح�ث ع�ن م�راد هللا تع�الى م�ن النص�ين ، ھ�ل يُري�د س�بحانه م�ن 

] يريد ذلك ، بل المراد ھ�و الج�زء ] الك�ل حي�ث  وجميع ما يشمله عموم ھذا اللفظ من مفردات أ

  . )1(إرادة العموم ؟  ح] قرينة ترج

والسبب ذاته ھو م�ا دع�ا العلم�اء ك�ذلك إل�ى دراس�ة الخ�اص م�ن اKلف�اظ للمقارن�ة فيم�ا بين�ه        

حك�م فيم�ا يخ�ص الخ�اص م�ن زي�ادة ف�ي المعن�ى الم�راد م�ن وبين العام عند التعارض ، ولبي�ان ال

  .العام 

                                                
فمن قائ�ل أن الع�ام يتن�اول جمي�ع م�ا يش�مله العم�وم م�ن .. ومن ھنا اختلف العلماء في المراد من العام   (1)

ومن قائل أن العام ] يتناول جميع مف�ردات العم�وم إ] إذا قام�ت قرين�ة عل�ى ذل�ك ، وم�ا ل�م تق�م . مفردات 
وم�ن قائ�ل أن الع�ام مث�ل . قرينة ترجح إرادة العموم من اللفظ العام ، فانه يؤخذ بأقل ما ي�دل علي�ه العم�وم 

شترك أي أنه مثل اللفظ الذي وض�ع لع�دة مع�ان مختلف�ة ف�4 يُفھ�م من�ه ش�يء إ] بمعون�ة القرين�ة ، اللفظ الم
فالعام عند ھؤ]ء يحتمل أن يُراد به بعض آح�اده ، ويحتم�ل أن يُ�راد ب�ه جمي�ع آح�اده ، والقرين�ة ھ�ي الت�ي 

  . 602/ 2: لبزدوي كشف اKسرار ، ا+  48-34/ 2: المستصفى ، الغزالي ) ظ. (تعين أحد ا]حتمالين 
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ولھ��ذا ك��ان م��ن المھ��م بي��ان مفھ��وم الع��ام والخ��اص لغ��ةً واص��ط4ًحا ، ووظيفتيھم��ا عن��د         

  .    المفسرين واKصوليين بما يُساعد في إخراج ھذا البحث بالمستوى المطلوب إنشاء هللا تعالى 

  :تعريف العام : أو�ً 

أي ش��ملھم بھ��ا : عمھ��م بالعطي��ة : الش��مول ، يُق��ال : مش��تق م��ن ع��ّم يع��ّم ، وھ��و يعن��ي  :لغ��ةً  الع��ام

  . )2( أي طويلة: ونخلة عميمة .  )1(جميعھم 

كتب اKصول عل�ى وج�ه الخص�وص ومن تعريفات العام ا]صط4حية ، التي زخرت بھا        

اللف�ظ : ( م�ن أن�ه ) ھ�ـ 606: ت(، م�ا ج�اء ع�ن ال�رازي )4(ين بعلوم الق�رآنصخصتفض4ً عن الم

، وق��د حّس��ن الش��وكاني ھ��ذا التعري��ف )1()المس��تغرق لجمي��ع م��ا يص��لح ل��ه بحس��ب وض��ع واح��د 

  .)2(واعتمده

ين ص�صم�ن المتخ) ھ�ـ911: ت(افق�ه الس�يوطي وو) ھـ771: ت( (*)في حين اختار السبكي       

أن : ( ف ال�رازي المتق�دم وھ�و بعلوم القرآن تعريفاً للع�ام ] يختل�ف مض�موناً عم�ا ج�اء ف�ي تعري�

، وم�ع أن التعري�ف اKخي�ر في�ه د]ل�ة واض�حة عل�ى أن )3()العام لفظ يستغرق الصالح ب4 حصر 

ما يعزز ادعاء الباح�ث  –التفسير وعلم اKصول  –مدلول العام ھو نفسه في مصادر ك4 العلمين 

تق��دم غي��ر ج��امعين ؛ ]ن ف��ي ت��داخل ك��4 العلم��ين ويثب��ت ص��حته ، إ] أن��ه وتعري��ف ال��رازي الم

  .العموم ليس من خواص اKلفاظ فقط ، وإنما المعاني أيضاً 

                                                
 . 4/156: القاموس المحيط ، الفيروز آبادي ) ظ(  (1)
  . 12/425: فصل العين المھملة / حرف الميم / لسان العرب ، ابن منظور   (2)

 2/413: حكام ، اyمدي ا6حكام في أصول ا]: ينظر على سبيل المثال ] الحصر في كتب اKصول   )4(
 . 2/41: ا6تقان في علوم القرآن ، السيوطي : وفي علوم القرآن .  215/  دكفاية اKصول ، اyخون+ 

 . 514-513-1/2: المحصول ، الرازي  )1(
 . 114/ إرشاد الفحول ، الشوكاني ) ظ( )2(

ھو تاج الدين أبو نصر عبد الوھاب بن تقي الدين بن علي بن عبد الكافي الشافعي اKنص�اري : السبكي (*)
وت�وفي بالط�اعون ف�ي ) ھ�ـ728(مؤرخ ، أديب ، قاضي القضاة  ، ولد في القاھرة سنة  ، فقيه ، أصولي ،

جمع الجوامع في أصول الفقه ، وطبقات الش�افعية الكب�رى : له تصانيف عديدة منھا ) ھـ771(دمشق سنة 
: ن النجوم الزاھرة في ملوك مصر والقاھرة ، ]بن تغري بردي جمال الدين أبو المحاس) ظ.(وغيرھا ... 
- 4/184: ا6ع�4م ، للزركل�ي +  6/221: شذرات الذھب ف�ي أخب�ار م�ن ذھ�ب ، اب�ن عم�اد + 11/180

185 .  
 . 2/41: ا6تقان في علوم القرآن ، السيوطي ) ظ(و.  627-1/626: جمع الجوامع ، السبكي  )3(
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م�ا تن�اول أف�راًدا متفق�ة الح�دود : ( للعام م�ن أن�ه ) ھـ 710: ت(ولھذا يترجح تعريف ألنسفي       

أن ل�م يك�ن أكث�ر ) ھ�ـ726: ت(، وھ�و نف�س م�ا ذھب�ه إلي�ه الع4م�ة الحل�ي )4()على سبيل الش�مول 

ھو اللف�ظ ال�دال عل�ى ش�مول المعن�ى وس�ريانه ف�ي ( من تعريف ألنسفي إذ أن العام عنده  وضوحاً 

  .)5() أفراده 

ن ق��د يعطي��ان الع��ام خصوص��ية باKلف��اظ دون يوإذا ك��ان تعري��ف ال��رازي والس��بكي المتق��دم       

يمك��ن مم��ا ) بم��ا(المع��اني ، ف��ان تعري��ف ألنس��في قاب��ل لش��مول الع��ام ل�لف��اظ والمع��اني ؛ إذ عبّ��ر 

وعندھا يكون العام شام4ً ل�لفاظ والمعاني مع�اً ، وأم�ا تعري�ف الع4م�ة الحل�ي، ) بأمر (تفسيرھا 

ف��4 يحت��اج إل��ى تفس��ير فان��ه ق��د ص��ّرح بش��مول اللف��ظ عل��ى المعن��ى ، م��ا يجع��ل الع��ام عن��ده ش��ام4ً 

بق�ا ، ف�ان وب�ذلك يتض�ح أن المعن�ى اللغ�وي وا]ص�ط4حي يك�اد يتطا .)6( ل�لفاظ والمع�اني أيض�اً 

الشمول حيث يُقال مقر عام ، بمعنى شامل ل�مكنة ، فھن�ا الش�مول ف�ي اللغ�ة ق�د نق�ل : العموم لغةً 

  . )1( إلى استغراق اللفظ العام لجميع أفراده في ا]صط4ح

ھل العموم م�ن ع�وارض اKلف�اظ : وھنا تبرز مسألة مھمة ينبغي ا6شارة إليھا بإيجاز وھي        

وارض اKلفاظ والمعاني ؟  اتفق اKصوليون على أن العموم من عوارض اKلفاظ من ع وفقط ، أ

وأم��ا اتص��اف . ھ��ذا اللف��ظ ع��ام ، ص��دق عل��ى س��بيل الحقيق��ة : ، بمعن��ى أن��ه إذا قي��ل  )2(الحقيقي��ة 

  -:المعاني بالعموم ، فلھم فيھا ث4ثة آراء 

  .Kلفاظ إن المعاني توصف بالعموم حقيقة ، كما ھو شأن ا :الرأي اiول 

  .إنھا توصف بالعموم مجاًزا  :الرأي الثاني 

  . )3(إنھا ] توصف بالعموم ] حقيقة و] مجاًزا  :الرأي الثالث 

وال��ذي علي��ة جمھ��ور اKص��وليين ، إن المع��اني لھ��ا عم��وم ، لك��ن عروض��ه لھ��ا حقيق��ة أم         

  . )1() ا إن اKقلية يرون عمومھا حقيقيً ) : ( ھـ 631:ت(مجاًز؟ ذكر اyمدي 

                                                
 . 1/84: المنار بشرح فتح الفقار ، ألنسفي  )4(
مي��زان +  215/  دكفاي��ة اKص��ول ، اyخون��) ظ(، و 112-2/111: ي نھاي��ة اKص��ول ن الع4م��ة الحل�� )5(

  . 2/9: أصول الفقه ، آية هللا الصفار +  1/387: اKصول ، السمرقندي 
 . 2/9: أصول الفقه ، آية هللا الصفار +  1/84:  نجيم فتح الغفار ، ابن) ظ( )6(

 . 122/ الزاھد . قضايا لغوية ، د (1)
 . 1/258: فواتح الرحموت ، اللكنوي +  y :2/57سنوي نھاية السؤل ، ا (2)
: مي�زان اKص�ول ، الس�مرقندي +  2/101: ، اب�ن الحاج�ب  ا]يجيمختصر المنھى بشرح العضد)ظ( (3)
  . 511/ 1: شرح جمع الجوامع بحاشية العطار ، المحلي +  2/57: نھاية السؤل ، اyسنوي +  1/385
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  . )2() إن الجمھور على أن عمومھا مجازي : ( وفي فواتح الرحموت       

واستدل الذين يرون أن للمعاني عموماً ، بأن العموم حقيقةً ف�ي ش�مول أم�ر لمتع�دد ، وكم�ا         

أن اKلفاظ يصح فيھا العموم باعتبار شمولھا لمعاٍن متعددة بحس�ب الوض�ع فك�ذلك المع�اني يص�ح 

المط�ر والخص�ب : ا العموم ، إذ أن المعنى قد يشمل معاني متعددة يتحقق في كل منھ�ا ، مث�ل فيھ

مط�ر ع�ام ، وخص�ب ع�ام ، أي ش�امل لجمي�ع : ، وھما معنيان وق�د يش�مل ك�ل منھ�ا ويع�م ، يُق�ال 

  . )3( عّم اKمير بالعطاء ، وحاجة عامة ، وعلة عامة ، ومفھوم عام: الب4د وكذلك يُقال 

: بأن المعنى واحد ، فعندما نق�ول : ( إن المعاني ] عموم لھا : في حين استدل الذين قالوا          

عّم المط�ر ، ف�4 يعن�ي أن المط�ر الموج�ود ف�ي مك�ان م�ا ، ل�يس ھ�و المط�ر الموج�ود ف�ي المك�ان 

  . )4()اyخر ، فالمعنى واحد ، وإنما كثرت محاله 

لمفاھيم بلحاظ أنھا معاٍن سواء في ذلك مفھوم الموافق�ة والفائدة من ھذا الخ4ف ينسحب إلى ا      

أم مفھوم المخالفة ، والقول بعموم المعاني يشمل القول بعموم المف�اھيم ، ويترت�ب عل�ى ذل�ك أم�ر 

أن��ه يج��وز : أن��ه يك��ون بمنزل��ة الع��ام ل��ه م��ن اKحك��ام م��ا للع��ام ، وم��ن ھ��ذه اKحك��ام : آخ��ر ، ھ��و 

  .تخصيصه بما يجوز به تخصيص العام 

والقول بعموم المفھوم ھ�و م�ذھب جمھ�ور اKص�وليين ، وق�د عرض�وا لش�رحھا وا]س�تد]ل        

عليھا بما ] متسع لحصرھا في ھذا البحث ، فض4ً عن جمھور المفسرين ، وان ل�م يف�ردوا ل�ذلك 

      لَھَُم��ا ف4��َ تَقُ��لْ  ..﴿: باب��اً وإنم��ا ج��اء ف��ي ثناي��ا تفس��يرھم ل�ي��ات ذات الع4ق��ة كتفس��ير قول��ه تع��الى 

  .)5(، إذ دل مفھومھا عندھم على حرمة عموم اKذى) 23/ا]سراء(  ﴾ ..أُفٍّ 

                                                                                                                                                  
  .2/57: نھاية السؤل ، اyسنوي ) ظ(، و 184/ 2: اKحكام ، اyمدي  )(1

 . 1/258:  نصاريفواتح الرحموت ، ا] (2)
 . 2/57: نھاية اKصول ، اyسنوي +  1/101: مختصر المنھى بشرح العضد ، ابن الحاجب ) ظ(  )(3

(4)
  . 1/386: ميزان اKصول ، السمرقندي ) ظ(، و 2/33: المستصفى ، الغزالي  
+  3/449: الس�مرقندي  ثلي�لالمحرر الوجيز في تفسير كتاب هللا العزيز ، أب�و ا:  من المفسرين) ظ(  (5)

: ني ، اyلوس��ي روح المع��ا+  1/501: تفس��ير الثع��البي ، الثع��البي + 20/189: مف��اتيح الغي��ب ، ال��رازي 
 1/2/520: المحصول ، الرازي +  38/من كتب اKصول ؛ التذكره بأصول الفقه ، المفيد ) ظ(و.15/15
القواع�د والفوائ�د ، اب�ن + 3/209: شرح الكوكب المنير ، ألفتوحي + 1/229: نھاية الوصول ، الھندي +

  .وغيرھم ....237/ اللحام 
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أن للمفھوم الموافق والمخالف عموماً وھو ما يحكم به العق�ل ، : والذي يُرجحه البحث ھو          

  :ل�سباب اyتية 

الد]ل�ة عل�ى مفھ�وم إن القول بعدم عموم المفھ�وم يقودن�ا إل�ى تقيي�د مف�اھيم اyي�ات ذات   .1

الموافقة أو المخالفة ، ما يجعلھا محصورة في ما دل علي�ه اللف�ظ فحس�ب ، ول�يس ھ�دف 

 .القرآن الكريم ذلك 

إن القول بأن المعاني ] عموم لھا قول ضعيف ؛ Kنه بنى على جزئي�ة أو جزئي�ات ف�ي   .2

س��وغ لجعلھ��ا ف��ي وھ��ي ] ت��رد في��ه و] ف��ي مفھ��وم الموافق��ة ؛ إذ ] م )1(مفھ��وم المخالف��ة 

 .احدھما 

  

 

، وأينم�ا وج�دت العل�ة وج�د )1(إن القول بعدم عموم المفھ�وم يق�ود إل�ى جعل�ه عل�ة للحك�م  .3

، فض��4ً عم��ن يق��ول )2(الحك��م ، والح��ال أن ھن��اك ف��رق ب��ين عل��ة المفھ��وم وعل��ة القي��اس

 . )3(بعموم العلة نفسھا

ة ، وما عليه الجمھ�ور ومن اتفاق اKصوليين على أن العموم من عوارض اKلفاظ حقيق  .4

اKعظم م�نھم عل�ى عم�وم المفھ�وم ، يمك�ن ا]س�تد]ل أيض�اً عل�ى رجح�ان الق�ول بعم�وم 

، أي ل�و ص�رح ب�القول اyخ�ر  )4()إذ لو ُصّرح به لكان عام�اً ف�ي المقص�ود ( المفھوم ؛ 

 .من الفھم الظاھر باللفظ ، Kفاد العموم أيضاً 

                                                
يرى بعض الحنفية أن مفھوم الموافقة يوصف بالعموم دون مفھوم المخالفة ]ن اKخير مس�كوت عن�ه   (1)

  . 2/76: اري نول الشرايع ، الففصول البدايع في أ) ظ. (وغير ملحوظاً في المنطوق 
ف�ي كش�ف  البخ�اري النس�فينقل�ه ع�ن ، و 2/258: المھي�وي ف�ي ش�رح ن�ور اKن�وار : وممن قال بھ�ذا  )1(

  . 311/، وخسرو في مرآة اKصول  112/، وابن عابدين في نسمات اKسمار  2/258: اKسرار 
ب ا6س4مية من أصوليين ومفسرين ا] انھم إذ أن حجية القياس مما ھي مختلف فيھا عند علماء المذاھ )2(

) ظ(متفقون جميعاً على اKخذ بالقياس منصوص العلة ]تحاد العلة في الموض�وع ف�ي مس�ألتين أو أكث�ر ، 
ھداي��ة المسترش��دين ، +  3/303: اKحك��ام ف�ي أص��ول اKحك��ام ، اyم�دي : عل�ى س��بيل المث�ال ] الحص��ر 

أحكام +  7/75: تفسير البيان ، الطبري +  2/190: ه ، المظفر أصول الفق+ 3/686: محمد تقي الرازي 
  ، وغيرھا 7/75: الميزان ، الطباطبائي +  8/238: التبيان ، الطوسي +  138/ 1: القرآن ، الجصاص 

  . 132/إرشاد الفحول ، الشوكاني ) ظ( )3(
 . 132: ن .م )4(
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ھ��ي  أن��ا ھ��و طبيع��ة د]ل��ة الع��ام عل��ى أف��راده ، وم��ا يح��اول الباح��ث تس��ليط الض��وء علي��ه ھ 

  .لع4قة ذلك بموضوع البحث   ؟قطعية أم ظنية  عند المفسرين واKصوليين

، وإنم��ا )5(] خ��4ف ف��ي أن د]ل��ة الع��ام عل��ى الب��اقي م��ن أف��راده بع��د التخص��يص ظني��ة 

ل�ه  الخ4ف في أنه إذا ورد لفظ عام في نصوص الشريعة ولم يقم دليل عل�ى وج�ود مخص�ص

، فان العلماء اختلفوا في طبيعة د]لته على ما يشتمل عليه على نحوين ، يمك�ن حص�رھا ب�ين 

المفس��رين واKص��وليين ، وان واف��ق بع��ض اKص��وليين م��ذھب المفس��رين ، إ] أن منھجي��ة 

  البحث تقتضي إفراد رأي المفسرين بمقابل رأي اKصوليين 

  :العام رأي المفسرين ومن تابعھم في د]لة : أو]ً 

عل��ى ال��رغم م��ن أن المفس��رين ل��م يف��ردوا باب��اً خاص��اً لمناقش��ة د]ل��ة الع��ام ، إ] ان��ه       

يمكن استنباط رأيھم في ذلك من خ4ل اس�تقراء كلم�اتھم ف�ي مظانھ�ا م�ن كت�ب التفس�ير، 

فھ��م ي��رون أن د]ل��ة الع��ام ظني��ة ] قطعي��ة ، ف��ان أكث��ر م��ا ورد م��ن ألف��اظ الع��ام أري��د ب��ه 

ما من ع�ام إ] وخص�ص ، وان�ه با]س�تقراء اللغ�وي نج�د التخص�يص : يل بعضه حتى ق

اللغ��وي ي��دخل كثي��راً م��ن ألف��اظ العم��وم مم��ا يجع��ل احتم��ال التخص��يص قائم��اً وممكنً��ا ، 

وحي��ث ك��ان احتم��ال التخص��يص قائم��اً ، ف��ان ذل��ك ي��ورث احتم��ال ف��ي ك��ل ج��زيء م��ن 

  .)1(ية ] قطعية جزيئات العام فتصير د]لة العام على ما يشمله د]لة ظن

  -:واستدلوا على رأيھم ھذا بأمور منھا 

 : )2( إمكان دخول التأكيد على لفظ العموم .1

                                                
قوانين اKصول ، القمي +  1/146: لسرخسي أصول الفقه ، ا+  1/63: أصول الفقه ، البزدوي ) ظ( )5(
  . 197/ اقي نرالجامع لجوامع العلوم ، ال+ 2/196: تفسير البحر المحيط ، أبو حيان +  281/

م�ن كت�ب ) ظ(و+  3/168: تفسير البحر المحيط ، ابن حيان +  5/55: مفاتيح الغيب ، الرازي ) ظ(  (1)
ق��وانين +  234/المستص��فى ، الغزال��ي +  2/227: ي اKحك��ام ف��ي أص��ول ا6حك��ام ، اyم��د: اKص��ول 

  . 2/549: نھاية اKفكار ، ضياء الدين العراقي +  453/ اKصول ، ألقمي 
. يراد من العموم بالدليل القرآني أو المعن�ى المقص�ود بالد]ل�ة اللفظي�ة الوض�عية الص�يغة الخاص�ة ل�ه   (2)
كفاي��ة ) أن للعم��وم ص��يغة تخص��ه لغ��ة وش��رعاً ( و] ري��ب ف��ي.  112/إرش��اد الفح��ول ، الش��وكاني ) ظ(

ك�ل وجمي�ع وكاف�ة ، وھن�اك س�ياقات : أسماؤه مث�ل : ومن ألفاظ العموم .  1/216: اKصول ، الخراساني 
دالة على العموم ، كالنكرة الواقعة في سياق النفي ، أو النھي ، أو الش�رط ، أو الموص�وفة بوص�ف ع�ام ، 

) العموم كما إذا تضمن معنى الشرط(–كما يقول الشيخ اKنصاري  –ھا فظاھر(ومنھا اKسماء الموصولة 
ومن ألفاظ العموم أسماء ا]ستفھام ، والجمع النكرة والمفرد .  1/27: فرائد اKصول ، الشيخ اKنصاري . 

وأجد في التعرض لھا دراسة في ھذا البحث تكراراً غير مجٍد ، إذ قد يمك�ن لم�ن رام ا]س�تزادة . المعرف 
 .مراجعة مطو]ت كتب اKصول خاصة 
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انه لو كان كل لف�ظ ع�ام يقتض�ي العم�وم بظ�اھره لم�ا ك�ان ل�دخول التأكي�د : وملخصه           

ف�ان عليھا معنى ؛ Kن�ه ك�ان يلتق�ي ف�ي ذل�ك ب�اللفظ ال�دال عل�ى العم�وم ، وإنم�ا ثب�ت العك�س ، 

:     كثي��راً م��ن النص��وص الش��رعية ورد لف��ظ الع��ام فيھ��ا مؤك��داً مم��ا يفي��د العم��وم ، كقول��ه تع��الى 

. م��ن دخ��ل داري أكرمت��ه : فل��و ق��ال قائ��ل ) . 30/الحج��ر( ﴾ فََس��َجَد اْلَم4ئَِك��ةُ ُكلُّھُ��ْم أَْجَمُع��ونَ ) ﴿

، أو بع�ض  ك�ل م�ن دخ�ل داري أكرمت�ه: فيصبح الق�ول ) كل وبعض : ( أمكن إدخال لفظتي 

ولو أفادت العموم إفادة قطعية ]ستحال إدخال لفظ التأكي�د عليھ�ا ؛ ( من دخل داري أكرمته ، 

أن د]ل�ة العم�وم ل�و كان�ت قاطع�ة ف�ي جمي�ع م�ا : ، بمعن�ى  )1() ]ن تحصيل الحاص�ل مح�ال 

ه يشتمل عليه لفظ Kصبح إدخال لفظ التأكيد لغواً ، Kنه من قبي�ل توض�يح الواض�حات ، وعلي�

            ف���ان د]ل���ة اللف���ظ الع���ام ] يك���ون قاطع���اً ف���ي ا]س���تغراق ب���ل ظ���اھر عل���ى س���بيل الظ���ن( 

  . )2() القوي 

 – )4( ، وجمھوراKص��وليين )3(المختص��ون بعل��وم الق��رآن : ووافقھ��م عل��ى رأيھ��م ھ��ذا          

ف��ي حاش��ية  فق��د ج��اء – )7( ، والع4م��ة الحل��ي م��ن ا]مامي��ة )6(والظاھري��ة  )5( ع��دا الحنفي��ة

د]ل�ة الع�ام عل�ى أف��راده د]ل�ة الكل�ي عل�ى جزيئ��ات معن�اه، ] د]ل�ة ك�ل عل��ى (إن : الدس�وقي 

د]لة العام على مجموع أفراده من حيث مجموعتيھا ظاھر ] نص ، ( ، ]ن  )8()أجزاء معناه

  . )9() ، ]حتمال التخصيص احتما]ً راجحاً 

ل مشككة ذات مراتب ، فما المانع في دخول ما يزي�د إن العلم ليس حقيقة واحدة ب: وفيه        

  .العلم واليقين على فھم العام 

                                                
  . 10/85: روح المعاني ، اyلوسي ) ظ(و.  1/413: اللباب في علوم الكتاب  ، ابن عادل   (1)
  . 3/168: تفسير البحر المحيط ، ابن حيان +  5/55: مفاتيح الغيب ، الرازي ) ظ(،  296/ 3: ن .م  (2)
  . 1/90: مناھل العرفان ، الزرقاني +  2/44: ا6تقان في علوم القرآن ، السيوطي ) ظ( (3)
قوانين اKصول +  2/227: ا6حكام في أصول اKحكام ، اyمدي +  234: المستصفى ، الغزالي ) ظ( (4)

.  2/549: نھاية اKفكار ، ضياء الدين العراقي +  151/ الجنان ، الشھيد الثاني  روض+  453/ ، ألقمي 
  .وغيرھا 

 . 1/63: أصول الفقه ، البزدوي +  1/132: ، السرخسي  أصول الفقه) ظ( (5)
 . 2/339: ا6حكام في أصول اKحكام ، ابن حزم ) ظ( (6)
 . 122/  الشھيد الثانيمعالم الدين ، ) ظ( (7)
  . 2/136:حاشية الدسوقي  (8)
  .151/روض الجنان ، الشھيد الثاني (9)
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ثم إن التكرار ف�ي اKلف�اظ مس�تھجن ف�ي ع�رف اللغ�ة وأھ�ل ال�ذوق الس�ليم ، Kن�ه يُح�دث        

ولك�ن اKم��ر مختل�ف ف��ي التعبي��ر القرآن�ي ، ف��ان تك��رار . الترھ�ل فيھ��ا ويفض�ي إل��ى ا6طن��اب 

بارزة فيه ، ولكنھا أعطت سمة اعجازي�ة ل�ه ، إذ ] ي�تم المعن�ى الم�راد م�ن  اKلفاظ باتت سمة

دونھا ، فإيحاءات التكرار في القرآن الكريم لھا ثورة إعجازية خارق�ة ] تنتم�ي إل�ى م�ا تفعل�ه 

  . )1(اKلفاظ المتكررة في السياقات التعبيرية البشرية 

تأكيد كالتكرار و] فرق ، ومعن�ى التأكي�د فال) : (( ھـ456: ت(يقول ابن حزم الظاھري        

أن��ا ش��اھدت ف4ن��اً ، : ل��م ي��زد العم��وم م��ا زاده اللف��ظ الع��ام ، وإنم��ا التأكي��د كمعن��ى ق��ول القائ��ل 

ولو سكت عن قوله ھذا لعلمنا من خب�ره كال�ذي علمن�اه .... ھاتين يفعل كذا يّ نونظرت إليه بعي

  . )2() )إذا ذكر العينين

  

  

 :ست على عمومھا إن آيات الوعيد لي  .2

ومما استدل به المفسرون ومن تابعھم على صحة مبناھم في ظنية د]لة العام إن آي�ات          

�اَر لَفِ�ي َجِح�يمٍ ﴿: الوعيد مثل قوله تعالى  َوَم�ْن لَ�ْم ..﴿: ، وقول�ه تع�الى  )14/ا]نفط�ار ( ﴾َوإِنَّ اْلفُجَّ

ُ فَأُولَئِ�َك ھُ�مُ  وھ�ي  فيھ�ا ق�د وردت ألف�اظ العم�وم، )  44/المائ�دة ( ﴾ اْلَك�افُِرونَ  يَْحُكْم بَِم�ا أَْن�َزَل هللاَّ

كم�ا يق�ول ص�احب  –]ن آيات العف�و مخصص�ة لھ�ا والرجح�ان ( غير محمولة على عمومھا 

معن�ا ]ن آي�ات العف�و بالنس�بة ال�ى آي�ات الوعي�د خاص�ة بالنس�بة ال�ى الع�ام ،  –تفسير الخ�ازن 

أن آي��ات العف��و كقول��ه : ، واذا قلن��ا بع��دم ذل��ك ، أي  )3() والخ��اص مق��دم عل��ى الع��ام ] محال��ة 

، ) 53/ الزم�ر (  ﴾َوإِنَّ َربََّك لَُذو َمْغفَِرٍة لِلنَّاِس َعلَى ظُْلِمِھ�ْم َوإِنَّ َربَّ�َك لََش�ِديُد اْلِعقَ�ابِ  ..﴿:تعالى 

ھم�ا عل�ى نح�و العم�وم ، فيس�تلزم الت�رجيح بينھم�ا يق�ول يكل غير مخصصة yيات الوعي�د وانّ 

 أن الوف�اء بالوع�د ادخ�ل ف�ي: وھ�و معن�ا م�ن وج�وه ، اKول ( :صاحب تفسير السراج المني�ر 

                                                
... محاضرات أستاذنا الدكتور صباح عن�وز+  237، 125/فاضل السامرائي .التعبير القرآني ، د) ظ( (1)
  .م 2008كلية الفقه –ألقيت على طلبة الدكتوراه ) التعبير الفني في القرآن الكريم (

 352-4/338:اKحكام في أصول ا6حكام، ابن حزم  (2)
 .14/196: مفاتيح الغيب ، الرازي ) ظ(، و 5/468: تفسير الخازن ، الخازن  (1)
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انه اشتھر ف�ي اKخب�ار أن رحم�ة هللا س�ابقة عل�ى غض�به : م من الوفاء بالوعيد ، والثاني الكر

، وم�ن ذل�ك اس�تدلوا عل�ى أن د]ل�ة ) 1( )وغالبة عليه ، فكان ت�رجيح عموم�ات الوع�د اKول�ى 

  .أفراده ظنية ] قطعية  العام على

أن ھذا ا]حتجاج غير ناھض ؛ ]ن الك4م ف�ي قطعي�ة د]ل�ة الع�ام عل�ى أف�راده : وفيه           

عل��ى ) آي��ات الوعي��د(لوج��ب أن تظ��ل ) آي��ات العف��و ( عن��د ع��دم وج��ود المخص��ص ، ول��و] 

  .عمومھا وظاھرھا 

 :نھا الخصوص في القرآن الكريم ظاھرھا العموم والمراد م )2(وجود آيات   .3

ومما احتج به المفسرون وم�ن ت�ابعھم أن اللف�ظ ] يحم�ل عل�ى عموم�ه إ] بع�د دلي�ل             

ت إ] كذلك ، الخصوص ، أو إ] بدليل انه باٍق على العموم واKلفاظ المقتضية للعموم ما وجد

ْن ُك��لِّ ثُ��مَّ ُكلِ��ي ِم��..�: ش��ف والبي��ان ف��ي مع��رض تفس��ير قول��ه تع��الى ق��ال ص��احب تفس��ير الك

ُر ُكلَّ َشْيٍء �: وھو كقوله تعالى .... ليس معنى الكل العموم : (( ، انه  )69/النحل( �الثََّمَراتِ  تَُدمِّ

، ) 3()) ، أي تدمر كل ما مرت به من رج�ال ع�اٍد وأموالھ�ا ب�إذن ربھ�ا )25/ا]حق�اف (�بِأَْمِر َربِّھَا

يء ، بل اختصت برجال قوم عاد فحس�ب ، ومعنى اyية أنھا لم تفد العموم في تدميرھا لكل ش

  .فھي محمولة على الخصوص وان كان ظاھرھا العموم 

أنھا مخصوص�ة ، فبمقتض�ى اللف�ظ أنھ�ا  صأن ھذه اyية الكريمة صح بظاھر الن: وفيه        

لم تدمر من اKشياء إ] ما أُمرت بتدميره ، وھذا لفظ خص�وص ل�بعض اKش�ياء ] لف�ظ عم�وم 

نه عموم لما قصد به ، فانه تعالى اخب�ر أنھ�ا دم�رت ك�ل م�ا أمرھ�ا هللا بت�دميره ، لجميعھا ، لك
                                                

 1/413: اللباب في علوم الكتاب ، ابن عادل ) ظ(، و 1/227: السراج المنير ، محمد الشربيني تفسير  )(2
.  

   ﴾وأوتي�ت م�ن ك�ل ش�يء  ﴿، و )  25/ ا]حقاف (  ﴾تدمر كل شيء  ﴿: وھي كثيرة منھا قوله تعالى  )(3

وغيرھ��ا ) ...  42/ال��ذاريات (  ﴾م��ا ت��ذر م��ن ش��يء أت��ت علي��ه إ] جعلت��ه ك��الرميم  ﴿، و ) 23/ النح��ل ( 
وسوف يقتصر الباحث على ذكر اKولى منھا مخافة التطويل عليه ، وقد رّد ابن حزم على احتج�اجھم بھ�ا 

  . 352-4/338: اKحكام في أصول ا6حكام ، ابن حزم ) ظ(بما يمكن ا]كتفاء به ، وا6حالة عليه ، 
: التنزي��ل وحق��ائق التأوي��ل ، النس��في  م��دارك) ظ(، و 9/17-6/28: تفس��ير الكش��ف والبي��ان ، الثعلب��ي  (3)
مجم�ع البي�ان ف�ي تفس�ير +  4/566: المحرر الوجيز في تفسير كتاب هللا العزي�ز ، اب�ن عطي�ة +  4/141

المي���زان ف���ي تفس���ير الق���رآن ، +  27/11: مف���اتيح الغي���ب ، ال���رازي +  1/115: الق���رآن ، الطبرس���ي 
ع�دة :م�ن كت�ب اKص�ول ) ظ(، و 16/286: يرازي تفسير اKمثل ، مك�ارم الش�+  17/196: الطباطبائي 

اKحك�ام ، +  1/135)  : ھ�ـ37: ت( الفص�ول ف�ي اKص�ول ، الجص�اص +1/304: اKصول ، الطوسي 
+  2/458: البرھ��ان ف��ي عل��وم الق��رآن ، الزركش��ي : م��ن كت��ب عل��وم الق��رآن ) ظ(، و  1/173: اyم��دي 

 . 1/137: ا6تقان ، السيوطي 
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وس�كت ، ب�ل ق�ال ) ت�دمر ك�ل ش�يء(فھو عام من ھذه الجھة ؛ ]ن هللا سبحانه وتع�الى ل�م يق�ل 

أنھ�ا دم�رت ك�ل ش�يء أت�ت (فص�ح ب�النص وبالظ�اھر عم�وم ھ�ذا اللف�ظ ) بأمر ربھ�ا(بعد ذلك 

  . ، فثبت ضعف استد]لھم بھذه اyية وأشباھھا  )1()ه عليه ] كل شيء لم تأت علي

   

  -: ين المعارضين لمذھب المفسرين رأي اiصولي: ثانياً 

وت�ابَعھم  )3(والظاھرية  )2(خالف مبنى المفسرين المتقدم في د]لة العام أصوليو الحنفية        

أن د]ل�ة الع�ام : يقول�ون وھ�ؤ]ء .  )4(م�ن اKمامي�ة ) ھ�ـ  726: ت(على ذلك الع4م�ة الحل�ي 

على جمي�ع أف�راده قطعي�ة ، وذل�ك ]ن الع�ام وض�ع أص�4 ليس�تغرق الص�الح ل�ه ب�4 حص�ر ، 

انتف��اء ا]حتم��ال الناش��ئ ع��ن دلي��ل ، وبھ��ذا يك��ون الع��ام عن��دھم بمنزل��ة : ھ��و : ومعن��ى القط��ع 

  . )5( الخاص في د]لته على مدلوله

  

  : )6(وحجة أصحاب ھذا الرأي أمران 

إن اللفظ كان متناو]ً له حقيقة با]تف�اق ، والتن�اول ب�اٍق عل�ى م�ا ك�ان ل�م يتغي�ر، : دھما اح     

  .إنما طرأ عدم تناول الغير 

ان�ه يس�بق إل�ى الفھ�م إذ م�ع القرين�ة ] يحتم�ل غي�ره وذل�ك دلي�ل الحقيق�ة ، فتع�ين : واyخر     

  .قطعية د]لته على أفراده 

ب��ت ان��ه وض��ع لمس��مى فنقط��ع باس��تعماله ف��ي مس��ماه عن��د أن لف��ظ الع��ام ق��د ث: ومعن��اه        

Kن�ه ] يج�وز أن  تبقى د]لته قطعية ؛،ا6ط4ق ، أي حيث لم تقم قرينة صارفة له عن حقيقته

                                                
  . 340/ 3: حزم اKحكام ، ابن  (1)
: خاري البكش��ف اKس��رار،+  1/107: ،السرخس��ي أص��ول الفقه+  105/، الدبوس��ي تق�ويم اKدل��ة) ظ( (2)
  . 203/الشوكاني / إرشاد الفحول +  1/451

 .وما بعدھا  2/339: اKحكام في أصول ا6حكام ، ابن حزم ) ظ( (3)
  . 113/ العامليذ المجتھدين ، حسن نق4ً عن صاحب معالم الدين وم4 (4)
التل��ويح عل��ى +1/425: كش��ف اKس��رار +  1/107: أص��ول السرخس��ي : لمزي��د م��ن التفص��يل ) ظ( (5)

  .وما بعدھا  1/40: التوضيح ، التفتازاني 
 .وما بعدھا  3/270: ھداية المسترشدين ، محمد تقي الرازي ) ظ( )(6
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يس�تعمل اللف��ظ اس�تعما]ً مجازي��اً إ] بتل��ك القرين�ة ، وذل��ك كالخ�اص ف��ي ان��ه ي�دل عل��ى مس��ماه 

  . )1(عنى الحقيقي قطعاً إذ لم تقم قرينة صارفة عن الم

   )2( :وأجيب عن ذلك 

إن تناول اللفظ للعام قبل التخصيص ، إنما كان مع غيره ]حتم�ال وج�ود المخص�ص ،         

وبعد التخصيص تناول اللفظ العام وحده وھما متغايران فقد استعمل في غير ما وضع ل�ه م�ن 

لفھ�م إنم�ا يك�ون م�ع وان ا]نس�باق إل�ى ا. ناحية شموله للعموم عل�ى نح�و المجم�وع أو بعض�ه 

قرينة ليدل على العموم على نحو القطع ، وبدونھا يسبق العموم على نحو الظن أو قل المجاز 

] الحقيقة ، فالمقتضي لكون اللفظ حقيقة في العموم ھو العلم بإرادت�ه عل�ى ان�ه نف�س الم�راد ، 

  .وھذا ] يكون إ] بمعونة القرينة  

دون القرين��ة وإنم��ا م��ن م ، ب��ان إرادة الب��اقي معلوم��ة واعت��رض الحنفي��ة وم��ن ت��ابعھ        

المحت���اج إل���ى القرين���ة ع���دم إرادة المخ���رج م���ن اللف���ظ الع���ام ، فض���4ً ع���ن أن كث���رة وق���وع 

  . )3(التخصيص حسب القرائن الصارفة ھذا ] يورث ا]حتمال في العام المجرد عن القرائن 

م��ن اKص��وليين ف��ي د]ل��ة الع��ام م��ن وثم��رة ھ��ذا الخ��4ف ب��ين المفس��رين ومعارض��يھم          

  :قطعية يترتب عليه أمران  وكونھا ظنية أ

  :تخصيص العام بالدليل الظني ابتداًء : اiول 

فقد ذھب المفسرون ومن تابعھم من جمھور اKص�وليين إل�ى ج�واز تخص�يص الكت�اب          

]حتمال��ه التخص��يص ، ابت��داًء بخب��ر الواح��د ، وبالقي��اس ، وذل��ك لظني��ة الع��ام عل��ى أف��راده ؛ و

  . )4( فالعام عندھم مستٍو بد]لته مع خبر الواحد والقياس فجاز التخصيص

فيما ذھب أصوليو الحنفية ومن تابعھم إلى عدم جواز تخص�يص ع�ام الكت�اب أو الس�نة         

المت��واترة بخب��ر الواح��د أو القي��اس ، إذ ك��ان ھ��ذا ھ��و التخص��يص اKول ؛ وذل��ك لظني��ة خب��ر 

                                                
.  1/265: مس��لم الثب��وت ، مح��ب هللا + 3/164: الموافق��ات ، ألش��اطبي ) : ظ(لمزي��د م��ن التفص��يل ،  (1)

  .وغيرھا 
  3/270: ية المسترشدين ، الرازي ھدا+  113/معالم الدين وم4ذ المجتھدين ، ابن الشھيد الثاني ) ظ( (2)
ا]ختيار لتعديل المختار ، عبد هللا +  2/118: حاشية ابن عابدين +1/99: اصول السرخسي ) ظ( (3)

 . 1/56: الموصلي 
مجمع +  4/141: تفسير ألنسفي ، ألنسفي +  9/17: الكشف والبيان ، الثعلبي : من المفسرين  )ظ(  )(4

+  639 – 1/638: جمع الجوامع ، ألسبكي : ومن اKصوليين . وغيرھم .  1/115: البيان ، الطبرسي 
  . 3/29: البحر المحيط ، الزركشي 



 89

ي الثب��وت وظني��ة القي��اس ف��ي الد]ل��ة ف��4 يق��وى الظن��ي عل��ى تخص��يص القطع��ي و] الواح��د ف��

  . )1( يعارض به بل يقدم القطعي على الظني

  : التعارض بين العام والخاص : واiمر ا}خر 

م��ا إذا ورد دلي��ل ع��ام ف��ي مس��ألة م��ا ، ث��م ورد بھ��ا دلي��ل خ��اص فھ��ل نحك��م : وتوض��يحه    

  ؟ ]  وبالتعارض بين الدليلين أ

ذھ��ب المفس��رون إل��ى الق��ول بع��دم التع��ارض لقطعي��ة د]ل��ة الخ��اص وظني��ة الع��ام ،         

. ث�م ق�ال ] تك�رم الع�الم الفاس�ق . أكرم العلماء : فمث4ً لو قال قائل . والخاص مقدم على العام 

؛ فان الخاص في القول الثاني مقدم في العمل به على القول اKول فكل فاسق ] ينال�ه ا6ك�رام 

  . )2()]ن د]لة اللفظ العام ] يكون قاطعاً في ا]ستغراق بل ظاھر على سبيل الظن القوي ( 

بينما ذھب أصحاب الرأي الثاني إلى القول بالتعارض ب�ين الع�ام والخ�اص لتس�اويھما          

ف���إذا اختل���ف المض���ارب وص���احب الم���ال ف���ي العم���وم ( ،  ھم���ا قطع���يّ يف���ي الد]ل���ة ف���ان كل

  . )3()لقول قول َمْن ادعى العموم أيھما كان والخصوص فا

  

  :الرأي المختار 

يمي�ل الباح��ث وج��دانًا إل��ى ال�رأي الث��اني ال��ذي يمثل��ه الحنفي�ة والظاھري��ة والمنق��ول ع��ن         

  : من ا]مامية ؛ ل�سباب اyتية  )4( الع4مة الحلي والشيخ السبحاني

وظھور العموم من اللفظ يوج�ب العم�ل ب�ه  إن هللا تعالى إنما تعبدنا بالنصوص الظاھرة ،  .1

مم�ا يج�ب ا]حتك�ام إليھ�ا ف�ي تفس�ير  –أي الظواھر  –وھي . من دون انتظار المخصص 

النصوص ؛ ]ن اللفظ متى وضع لمعنى كان ذلك المعنى ثابتًا له قطًعا ، سواء ك�ان اللف�ظ 

                                                
/ الوس�يط ، الس�بحاني +  1/425:  بخ�اريكش�ف اKس�رار ، ال+  99-1/98:  أصول السرخسي) ظ(  (1)

200 .  
 2/129: ي شرح المنھاج ، ألسبكي ا6بھاج ف) ظ(و .  296/ 3: اللباب في علوم الكتاب ن ابن عادل   (2)
  . 1/429: كشف اKسرار ، البخاري +  1/98: أصول السرخسي   (3)
  . 200/ الوسيط في أصول الفقه ، جعفر سبحاني   (4)
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للف�ظ الع�ام  )1(لغوي�ة ويؤي�ده أن الحقيق�ة ال. خاًصا ام عاًما ، حتى ي�رد ال�دليل عل�ى خ4ف�ه 

 . )2(ثابتة له قطًعا 

إن استد]ل أھل العلم على ظنية د]لة العام باyيات القرآنية التي يظھر فيھا العموم وي�راد  -2

مما يمكن ال�رد علي�ه ، ان�ه ع�ام م�ن جھ�ة م�ا ن�ص علي�ه  –بناًء على مبناھم  –بھا الخصوص 

الدال��ة عل��ى أن ف��ي الكت��اب ع��ام وخ��اص  )4(ر ، وأم��ا اس��تد]لھم باKخب��ا )3(كم��ا تق��دم  –اللف��ظ 

ومطلق ومقيد ، فھو غير ناھض ؛ ]ن ھذه اKخبار ] تظھر ضرورة البحث عن المخص�ص 

نع�م ت�دل عل�ى ( ا م�ن ع�دمھا و] خ�4ف ف�ي ذل�ك قبل العمل بالعام غاية م�ا تثبت�ه ھ�و وجودھ�

إل�ى تجش�م اس�تد]ل وجوب اKخذ بعد ا]ط4ع ، وھو م�ن اKم�ور الض�رورية الت�ي ] تحت�اج 

ب��ل ق��د ثب��ت ص��حة ا]حتج��اج ب��العموم فيم��ا وراء التخص��يص ع��ن طري��ق .  )5() ف��ي المق��ام 

احتج�ت عل�ى أب�ي  )علي�ه الس�4م (؛ إذ أن فاطم�ة الزھ�راء ) ھـ631:ت(كما يقول اyمدي  –ا6جماع 

ُ ِف�ي أَْو]ِدُك��: بكر في ميراثھا من أبيھا بعموم قوله تعالى  ، م�ع ) 11/النس�اء( �  ..مْ يُوِصيُكُم هللاَّ

ان��ه مخص��ص بالك��افر والقات��ل ، ول��م ينك��ر اح��د م��ن الص��حابة ص��حة احتجاجھ��ا م��ع ظھ��وره 

 . )6( وشھرته

إن لفظ العام داًل بالوضع على شموله لجميع أفراده م�ا ل�م ي�رد المخص�ص ، فاKص�ل في�ه  3-

 .بقاؤه على عمومه ، ولو] ورود المخصص لبقي على ذلك العموم 

] ان ميل الباحث ھذا ] يفيد  في نفي الحقيقة الواقع�ة ؛اذ ان قطعي�ة الع�ام ل�م تتحق�ق ف�ي ا     

ف�ان الع�ام ع�ادة م�ا يخص�ص ، الخطاب�ات البش�رية والقراني�ة  وكثير من ا]ستعما]ت اللغوية 

و] يمك��ن ا]خ��ذ باط4ق��ه ھك��ذا وھ��و المتع��ارف والمتس��الم علي��ه ب��ين الن��اس ف��ي تح��اوراتھم 

ولھ�ذا يت�رجح  ولكنه غير متحقق عل�ى ارض الواق�ع، فا]مر على مايبدو ممكن  ،وخطاباتھم 

   .المفسرين وجمھور ا]صوليين في ظنية د]لة العامي أر

  :أقسام العام 
                                                

يضع الواضع لفظًا لمعنى أذا أطلق ذلك اللفظ ، فھم : أي ) ما كان ثابتًا بالوضع ( ھي : اللغوية الحقيقة  (1)
  . 74-73/ التعريفات ، الجرجاني ) ظ) . (كأسماء اKشخاص واKجناس . ذلك المعنى الموضوع له 

  . 562/ ريني فتحي الد. المناھج اKصولية في ا]جتھاد بالرأي في التشريع ا6س4مي ، د) ظ(  (2)
  .من اKطروحة  70ص ) ظ(  (3)
 . 44مراجعة نھج الب4غة ، الخطبة اKولى ص   (4)
  . 214/ مطارح اKنظار ، تقريرات بحث اKنصاري ، السيد محمد كلنتر   (5)
 . 1/146: أصول الفقه ، المظفر +  1/446: اKحكام في أصول ا6حكام ، اyمدي ) ظ(  (6)
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ھذا المقام إل�ى مبح�ث الخ�اص م�ن دون تب�ين Kقس�ام الع�ام ، لع4ق�ة ] ينبغي تجاوز         

علمي اKصول من جھ�ة وعل�وم الق�رآن بض�ميمة  ذلك بموضوع اKطروحة إثباتا للتداخل بين

  :العام إلى ث4ثة أقسام (*) علم التفسير من جھة ثانية ، إذ قسم اKصوليون 

  :العموم أ�ستغراقي  –اiول 

ھ�و أن يك�ون الحك�م المتعل�ق بالموض�وع ش�ام4ً : (( ويُسمى الشمولي أيض�اً وق�د ُع�ّرف       

د عل�ى ح�دة ، أي ك�ل ف�رد م�ن أف�راد الع�ام موض�وعاً لجميع اKفراد على نح�و ي4ح�ظ ك�ل ف�ر

ھ��ذا العم��وم ھ��و أن الحك��م ف��ي ك��ل ف��رد م��ن أف��راد العم��وم طاع��ة  ة، فمي��ز )1())مس��تق4ً للحك��م 

واKدوات المس�تعملة ف�ي ( مستقلة في ص�ورة الفع�ل ، ومعص�ية مس�تقلة ف�ي ص�ورة الت�رك ، 

  . )2( )الداخلة على الجمع كل ، جميع ، وال4م : ھذا العام كثيرة أھمھا ث4ثة ھي 

وقد أشار المفسرون إلى ھذا المعنى عند تناولھم لكثير م�ن اyي�ات المش�تملة عل�ى ھ�ذا          

، )  38/ الم�دثر ( ﴾ُكلُّ نَْف�ٍس بَِم�ا َكَس�بَْت َرِھينَ�ةٌ ﴿: كقوله تعالى . النوع من العموم في تفاسيرھم 

إن ك�ل نف�س مكلف�ة  (: (في معنى ھذه اyي�ة قوله ) ھـ 460: ت( فقد جاء عن الشيخ الطوسي 

  . )3() )مطالبة بما عملته وكسبته من طاعة أو معصية 

ھو عام لكل إنسان مرتھن بعمله ف4 يُنقص أح�د م�ن ( () : ھـ 671:ت(وقال القرطبي          

ف�ي وان اyي�ة ((: ، وأكد صاحب الميزان ھذا المعنى بقوله ف�ي تفس�ير ھ�ذه اyي�ة  )4() )ثوابه 

فان كون النفس ا6نسانية رھينة بما كسبت يوجب على كل نف�س أن ... مقام بيان وجه التعميم 

  . )5( ))تقي النار 

في ھ�ذه اyي�ة أف�ادت عم�وم الحك�م وس�ريانه ف�ي جمي�ع ) كل(والذي يظھر للباحث أن           

عم�وم ا]س�تغراقي كما يظھر اتفاق اKصوليين والمفس�رين عل�ى وج�ود ال. اKفراد ب4 استثناء 

                                                
سرون Kقسام العام باباً خاص�اً أو عنوان�ات واض�حة وإنم�ا تناولوھ�ا عل�ى نح�و ا6ش�ارة ] لم يفرد المف  (*)

  .التصريح 
أص�ول +  1/139: أص�ول الفق�ه ، المظف�ر ) ظ(، و 5/152: محاضرات في أصول الفق�ه ، الفي�اض   (1)

 .2/11: الفقه وقواعد ا]ستنباط ، الشيخ الصفار 
  2/11: ، الشيخ الصفار أصول الفقه وقواعد ا]ستنباط   (2)
 . 10/185: التبيان ، الطوسي   (3)
 . 17/68: الجامع ]حكام القرآن ، القرطبي  (4)
 . 19/183: تفسير اKمثل ، مكارم الشيرازي ) ظ(، و 20/96: الميزان ، الطباطبائي  (5)
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:   أو الشمولي في آيات الكتاب العزي�ز ، وق�د اس�تد] عل�ى ذل�ك بآي�ة مش�تركة ھ�ي قول�ه تع�الى 

  .، ما يسمح بالقول بتداخل ك4 العلمين ) اyية ( ﴾ ُكلُّ نَْفٍس بَِما َكَسبَْت َرِھينَةٌ  ﴿

  :العموم ألمجموعي  –الثاني 

أن يك��ون : ( أيض��اً وھ��و  )2(العم��وم ا]نض��مامي ، و )1(ويس��مى ب��العموم ا]رتب��اطي          

، ف�المطلوب في�ه  )3()الحكم ثابتاً للمجموع بما ھو مجموع ، فيكون المجموع موضوعاً واحداً 

ھو مجموع اKفراد بقيد ا]جتماع وا]نضمام إلى بعضھم ، بحيث يك�ون ل�تي�ان ب�الجميع م�ن 

. ) 4()ك��ن مش��روط بش��رط ا]نض��مام ف��الحكم ھن��ا ع��ام ول. ( حي��ث ا]نض��مام طاع��ة مس��تقلة 

  .مجموع ، وجميع ونحوھا : وأدواته الدالة عليه كثيرة منھا 

ح�ين يفس�ر ) ھ�ـ548: ت(وقد أشار المفسرون إلى ھذا النوع م�ن العم�وم ، فالطبرس�ي         

 –مر بالس�جود ل�ه اK((أن : يقول )  30/الحجر(  ﴾فََسَجَد اْلَم4ئَِكةُ ُكلُّھُْم أَْجَمُعونَ  ﴿: قوله تعالى 

  . )5()) وفي ھذا تأكيد للعموم... كان لجميع الم4ئكة  – )عليه الس4م (يعني yدم 

وأكثر ما يتحقق ھذا العموم في مقام ا]عتقاد ، كا]عتقاد بنبوة اKنبياء ، وإمامة اKئمة        

ِ َوَرُس�ولِِه يَا أَيُّھَا الَّذِ ﴿:  ، كما في قوله تعالى) عليھم الس4م (اKنثى عشر  َّzيَن آَمنُ�وا آِمنُ�وا بِ�ا

َل َعلَ�ى َرُس�ولِهِ  اثبت�وا عل�ى ( :(، إذ ج�اء ف�ي تفس�يرھا أن ) 136/ النس�اء ( ﴾ ..َواْلِكتَاِب الَّ�ِذي نَ�زَّ

ا6يمان بذلك وداوموا عليه ، وآمنوا به بقلوبكم كما آمنتم بألسنتكم ، أو آمن�وا إيمان�اً تام�اً عاًم�ا 

  . )6( ))سل ، فان ا6يمان بالبعض ك4 ايمان يعّم الكتب والر

وجاء ك4م الس�يد مص�طفى الخمين�ي أكث�ر تص�ريًحا بھ�ذا الن�وع م�ن العم�وم ح�ين فس�ر         

          :بقول���ه  ،)24/البق���رة( ﴾ ... فَ���اتَّقُوا النَّ���اَر الَّتِ���ي َوقُوُدھَ���ا النَّ���اُس َواْلِحَج���اَرةُ  ..﴿: قول���ه تع���الى 

                                                
  . 1/391: مفتاح الوصول ، احمد البھادلي ) ظ(وذلك لترابط بعضه مع بعض ،   (1)
أص�ول الفق�ه و قواع�د ا]س�تنباط ، آي�ة هللا ) ظ. (]ن المطلوب فيه ھو مجموع اKف�راد بقي�د ا]نض�مام  (2)

 . 2/12: الصفار 
 . 1/140: أصول الفقه ، المظفر  (3)
   . 2/12: وقواعد ا]ستنباط ، الصفار  أصول الفقه (4)
  . 161/ 1: مجمع البيان ، الطبرسي  (5)
 . 267 – 2/266: البيضاوي تفسير البيضاوي ،   (6)
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الت���اء 6ف��ادة العم���وم ألمجم���وعي ، أي طائف��ة م���ن اKحج���ار ، فلحق���ت  ويحتم��ل أن تك���ون(( 

  ).1( ))باKحجار ، فأفادت ذلك ، فان الوقود ھو المجموع با]نضمام 

ومم��ا م��رَّ يتض��ح أن اKص��وليين والمفس��رين متفق��ون عل��ى ھ��ذا القس��م م��ن العم��وم و]        

ك�ن امتث�ال الحك�م في�ه إ] بلح�اظ خ4ف ف�ي اعتم�اده ووج�وده ف�ي الكت�اب العزي�ز ، وان�ه ] يم

          .المجموع وا]نضمام 

  :لبدلي االعموم  –الثالث 

 -ب�4 تعي�ين –أن يكون الحكم لواحد من اKفراد على الب�دل فيك�ون أح�د اKف�راد ( وھو          

، ف��الملحوظ ھ��و عم��وم الحك��م ف��ي أي ف��رد م��ن أف��راده تحق��ق ، ] دفع��ة  )2( )موض��وعاً للحك��م 

  .كالعموم ا]ستغراقي والعموم ألمجموعي المتقدمين ، ولكن ھذا أو ھذا أو ھذا واحدة 

لص�4ح ك�ل ف�رد م�ن أف�راد  –وإنما ُسمي ھكذا موض�وع عام�اً م�ع كون�ه ف�رداً واح�داً           

العام أن يكون موضوعاً للحكم ومحققاً ل4متثال ، فانه ينظر إليه بلحاظ عموم البدلية ] بلحاظ 

 ] عل��ى  هوش��امل لجمي��ع أف��راده ، ف��ان المطل��وب ف��رد واح��د م��ن مجم��وع أف��رادان��ه مجم��وع 

  . )3( التعيين ، إ] أن كل فرد من أفراده يصلح بد]ً من الفرد اyخر كموضوع للحكم

وقد أختلف اKصوليون فيما بينھم في عّد العموم ألبدلي من أقسام الع�ام أو ھ�و المطل�ق 

عموم ألبدلي ھو المطلق ؛ ]ن العام عمومه ش�مولي دفع�ة ؟ فالذي عليه صاحب الورقات أن ال

فل�يس دفع�ة واح�دة ولك�ن أي واح�د  –كم�ا ي�راه  –واحدة ، أما العموم ألبدلي الذي ھو المطلق 

  . )4(من أفراده يحقق ا]متثال ؛ ]ن البدلية تنافي العموم 

عم��وم البدلي��ة ، أي  أم��ا ال��ذي علي��ه جمھ��ور اKص��وليين أن العم��وم ف��ي ھ��ذا القس��م معن��اه       

والف��رق ب��ين العم��وم ألب��دلي وب��ين . ص��4ح ك��ل ف��رد ]ن يك��ون متعلق��اً أو موض��وعاً للحك��م 

ا]ستغراقي والمجموعي من جھة كيفية العم�وم ولحاظ�ه ت�ارة بنح�و ا]س�تيعاب ل�ف�راد بنح�و 

                                                
 . 4/415: تفسير القرآن الكريم ، مصطفى الخميني   (1)
  . 1/140: الفقه ، المظفر  أصول  (2)
 .349-1/348: الشيخ أحمد البھادلي . مفتاح الوصول ، أستاذنا د) ظ(  (3)
  . 93/ 1: شرح متن الورقات ، الشيخ صالح ) ظ(  (4)
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]  و] ب��د م��ن اس��تفادة ھ��ذا العم��وم م��ن اللف��ظ.  )1( العرض��ية وأخ��رى بنح��و البدلي��ة الطولي��ة

  . )2(ا6ط4ق ، لئ4 يدخل في المطلق 

 راقي ب����دلي ل����يس م����ن اقس����ام الع����ام كا]س����تغان العم����وم ال، ي����راه الباح����ث وال����ذي          

، ھ�و ا]س�تيعاب لجمي�ع اف�راده ، والمجموعي ؛]ن الشرط في تحقق العم�وم ف�ي موض�وع م�ا

و] ش�ام4 لھ�ا فف�ي  ،وكونه اقتصر على ف�رد واح�د وت�رك ب�اقي ا]ف�راد ف�4 يك�ون مس�توعبا 

]يشك احد انھا ،  )92من اyية: النساء(� ..َوَمْن قَتََل ُمْؤِمناً َخَطأً فَتَْحِريُر َرقَبٍَة ُمْؤِمنَةٍ ..� :قوله تعالى

والتخيي��ر ف��ي جمي��ع ،مؤمن��ةالو] يمك��ن ان يك��ون ع��دم تعي��ين الرقب��ة ، م��ن المطل��ق والمقي��د 

؛]ن ا]س�تيعاب والش�مول الل�ذين ھم�ا ش�رط ف�ي سبب في تس�مية مث�ل ھ�ذا العم�وم )3(افرادھا 

  .وهللا اعلم. غير متحققان في المقام، تحقق عموم أي مسالة 

  

. فھم بمنأى عن ھذا ا]خت4ف والخوض في�ه  -القائلون بالعموم البدلي-وأما المفسرون         

بحث��اً خاًص��ا نع��م ق��د أش��اروا إل��ى ھ��ذا القس��م م��ن أقس��ام الع��ام ، ولك��ن كع��ادتھم ل��م يف��ردوا ل��ه 

  .لمناقشته وإنما عنى اKصوليون بذلك 

فَ�كُّ  َوَم�ا أَْدَراَك َم�ا اْلَعقَبَ�ةُ  ۞ ف4َ اْقتََحَم اْلَعقَبَ�ةَ ۞ ﴿: فقد جاء في تفسير قوله تعالى          

الرقب�ة واليت�يم  ، ف�ان )15-11/البل�د(  ﴾ يَتِيماً َذا َمْقَربَ�ةٍ أَْو إِْطَعاٌم فِي يَ�ْوٍم ِذي َمْس�َغبٍَة۞َرقَبٍَة ۞

والمسكين الم�ذكورون ف�ي اyي�ات الكريم�ة كلھ�ا عل�ى نح�و العم�وم ألب�دلي ، إذ ل�م تع�ين اyي�ة 

الحكم بالنسبة إلى المراد من الرقبة أو اليتيم أو المسكين وان قي�دت اليت�يم بالمقرب�ة والمس�كين 

ا قراب�ة وك�ذا الح�ال بالمتربة فانه من جھة أُخرى يصار إلى أن اKمر يتحقق بإطعام أي يتيم ذ

  .)4(في المسكين المحتاج فانه لم يعين أيًضا 

  
                                                

  . 506 – 1/505: الدين العراقي نھاية اKفكار ،ضياء ) ظ(  (1)
 . 1/140: أصول الفقه ، المظفر ) ظ(  (2)
 1/139: أصول الفقه ، المظفر +  5/152: محاضرات في أصول الفقه ، محمد اسحاق الفياض ) ظ(  (3)
 . 1/13: أصول الفقه وقواعد اKستنباط ، الصفار +  142 –

+  3/560: س��ير الس��مرقندي ، أب��و اللي��ث الس��مرقندي تف+  30/249: البي��ان ، للطب��ري ج��امع )  ظ(  (4)
: مجم��ع البي��ان ، الطبرس��ي +  355- 10/354: التبي��ان ، الطوس��ي +  209: الكش��ف والبي��ان ، الثعلب��ي 

  . 20/220: تفسير اKمثل ، مكارم الشيرازي +  20/293: الميزان ، الطباطبائي +  10/358
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  :ويستنتج الباحث مما تقدم 

م عل��ى ذل��ك جمھ��ور أن المفس��رين يقول��ون بظني��ة د]ل��ة الع��ام عل��ى أف��راده ، ووافقھ��  .1

 .ن بعلوم القرآن يصصاKصوليين والمتخ

م��ة الحل��ي م��ن والظاھري��ة والع4 ةخ��الف م��ذھب المفس��رين المتق��دم أص��وليو الحنفي��  .2

 .ا]مامية ، في أن د]لة العام على أفراده قطعية ] ظنية 

إن نقطة التداخل بين المفسرين وأكثر اKصوليين ھي ظنية د]لة العام ، كما أن نقطة   .3

 .ا]فتراق ھي قطعية د]لة العام التي يقول بھا الفريق اyخر 

عن مراد هللا تعالى م�ن ك4م�ه إن العام عند المفسرين أعطى وظيفة ظنية في الكشف   .4

ف��ي الق��رآن الك��ريم ، ف��ي ح��ين أعط��ى للفري��ق اyخ��ر وظيف��ة قطعي��ة أف��ادوا منھ��ا ف��ي 

 .الوصول إلى الحكم الشرعي 

إن أقسام العام مما انفرد بھا اKصوليون دراسة وتدقيقاً ووافقھم عل�ى ذل�ك المفس�رون   .5

 .اصة في ذلك على نحو التلميح ] التصريح ؛ إذ لم يفردوا أبحاثاً خ

تميزت دراسة العام عند المفسرين بالشمولية لجميع آي الذكر الحكيم ؛ فيما اقتصرت   .6

دراسة العام عند اKصوليين على آيات اKحكام فقط ؛ إذ المھم عندھم ھ�و م�ا يمك�ن أن 

يوصل من اyيات إلى الحكم الشرعي ، بينما ھ�مُّ المفس�رين ھ�و الكش�ف ع�ن م�راد هللا 

 .مه ككل تعالى من ك4

  
  

  :الخاص : ثانياً            

ف4�ُن : يُق�ال . إذا أفرده به على وج�ه ] ش�ركة لغي�ره في�ه : من خصه بكذا : الخاص لغة       

  . )1( متفرد به: خاص بف4ن ، أي 

عن��د  –عل��ى حس�ب اط��4ع الباح��ث  –ل��يَس ل��ه م�ن تعري��ف يُ��ذكر : والخ�اص اص��ط4حاً       

ين بعل��وم الق��رآن ؛ ولھ��ذا سيقتص��ر البح��ث ھن��ا عل��ى ذك��ر تعريف��ه ص��المفس��رين ، أو المتخص

اصط4حاً عن�د اKص�وليين ، فق�د ج�اءوا بتعريف�ات متع�ددة متقارب�ة ف�ي المعن�ى ومتفاوت�ة ف�ي 

  :بعض العبارات ومنھا 

                                                
  ) .خصص( مادة  :الفيومي، المصباح المنير+  7/24: لسان العرب ، ابن منظور ) ظ(  (1)
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ھ�و ك�ل م�ا ل�يس بع�ام وي�دخل : ( م�ن أن الخص�وص ) ھـ204: ت(ما ذكره الشافعي   .1

 . )1() فيه اKلفاظ المھملة

إذ أن الع�ام ض�ّد ومب�اين للخ�اص فكي�ف يُع�رف (أن ھذا التعري�ف غي�ر ت�ام ؛ : وفيه        

فانه با6ضافة إلى جمل�ة ) المؤمنين (؛ إذ ربما يكون الخاص جزئياً با6ضافة كلفظ  )2()به

زي��د ، أو ھ��ذا الرج��ل ، ث��م أن : الم��ؤمنين خ��اص ، وربم��ا يك��ون جزئي��اً حقيقي��اً كقول��ك 

. كم�ا س�يأتي بيان�ه ف�ي تض�اعيف البح�ث  –ى ول�يس وص�فاً للف�ظ الخصوص وصفاً للمعن�

والدليل القرآني قد يأتي خاصاً بمعنى معين ليخرج حص�ة م�ن العم�وم وھ�و م�ا يُعب�ر عن�ه 

  . )3(بمصطلح التخصيص 

فك��ل لف��ظ وض��ع لمعن��ى : أم��ا الخ��اص ( (: وج��اء ع��ن ص��احب كش��ف اKس��رار قول��ه   .2

      ل اس���م وض���ع لمس���مى معل���وم عل���ىواح���د عل���ى انف���راد وانقط���اع المش���اركة ، وك���

 . )4( ))ا]نفراد 

وي4ح��ظ علي��ه ان��ه غي��ر ج��امع ؛ ] ط4ق��ه م��ن غي��ر قي��د أو]ً وثاني��اً لع��دم ذك��ر الكثي��ر 

  .المحصور وھو العدد 

:    للخ�اص أكث�ر ش�مولية مم�ا تق�دم اذ ق�ال) ھ�ـ 791:ت( ولعل ف�ي تعري�ف التفت�ازاني   .3

  أو عل���ى كثي���ر )6(د عل���ى س���بيل ا]نف���راد ال���ذي وض���ع لمعن���ى واح��� )5(ھ���و اللف���ظ ( (

 . )8() ) )7(محصور 

 

                                                
 . 2/259: اKحكام ، اyمدي ) ظ(، و 88/الرسالة ، الشافعي   (1)
أث�ر الق�رآن  ف�ي عل�م اKص�ول ، ( رسالة ال�دكتوراه ) ظ(، و 2/203: نھاية اKصول ، الع4مة الحلي   (2)

 . 73) :  2009(، كلية الفقه ) وفقان خضير 
  . 1/252: ، المعتمد ، البصري ) إخراج ما تناوله الخطاب عنه ( : التخصيص ھو   )(3

  . 1/100:  خارياKسرار ، الب كشف  (4)
سواء كان اسماً أو فع4 أو حرفاً ، ونسبة الخاص في الحرف قليلة ؛ Kن أكثر الحروف وردت : اللفظ   (5)

تلك المعاني أو حقيقة ف�ي واح�د منھ�ا بأكثر من معنى واحد ، ولذا اختلف العلماء في ھل أنھا مشتركة بين 
  . 1/68: الزلمي . أسباب اخت4ف الفقھاء ، د) ظ. (ومجاز في غيره 

أي انه يُطلق في كل م�رة عل�ى ف�رد واح�د فق�ط م�ن أف�راده ، بخ�4ف الع�ام ال�ذي إذا أُطل�ق ش�مل جمي�ع  (6)
  .أفراده دفعة واحدة على سبيل ا]ستغراق 

فھ�و خ�اص بم�ن ش�ملھم الع�دد . أكرم عشرين عالماً وخمسين طالباً : حو ويقصد به العدد المحصور ن  (7)
  .وان كانوا كثيرين 

  . 1/34: شرح التلويح على التوضيح ، سعد الدين التفتازاني   (8)
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ص�رف الع�ام ع�ن عموم��ه ( أن الخ�اص ھ�و  )1(وم�ا علي�ه اتف�اق جمھ�ور اKص�وليين   .4

 ) 2() وقصره على بعض ما يتناوله من اKفراد لدليل معتبر 

س�نة فقد جاءت آيات شريفة فيھا ظاھر عام ، ووردت ظواھر أُخرى من الق�رآن وال        

  تخصصھا وتحدد موردھا في أفراد من الطبيعة 

صين في علوم القرآن قد اس�تعملوا لذكر أن اKصوليين ، ومثلھم المتخصوالجدير با        

ومثل�ه  –كم�ا ي�أتي بيان�ه ف�ي تض�اعيف البح�ث  –لفظ الخص�وص والخ�اص بمعن�ى واح�د 

  .العموم والعام 

ن�ى واح�د ، ف�4 خ�4ف ف�ي ان�ه حقيق�ة ھو لفظ موضوع لمع: والصحيح أن الخاص         

 : في ھذا المعنى سواء كان ھذا المعن�ى واح�داً ب�الفرد ، كأس�ماء اKع�4م نح�و قول�ه تع�الى 

﴿  ِ ٌد َرُس�وُل هللاَّ ِ  ھَ�ِذِه نَاقَ�ةُ  ..﴿: ، وأس�ماء ا6ش�ارة نح�و قول�ه تع�الى  ) 29/ الف�تح (  ﴾ ُمَحمَّ هللاَّ

  .، ف4 يشمل إ] المؤشر لھا ) 73/ اKعراف ( ﴾..... لَُكْم آيَةً 

فَ�اْدُع َلنَ�ا َربَّ�َك ..  ﴿: ، كصنف الخضروات نح�و قول�ه تع�الى  )3(أو واحداً بالصنف        

ا تُْنبُِت اKَْْرُض ِمْن بَْقلِھَا َوقِثَّائِھَا َوفُوِمھَا َوَعَدِسھَا َوبََصلِھَا ، )  61/ البق�رة ( ﴾..  يُْخِرْج لَنَا ِممَّ

ثََمانِيَ�ةَ أَْزَواٍج  ﴿: كلفظ الغنم أو البقر من الحيوان ، ومنه قول�ه تع�الى  )4(النوع أو واحداً ب

��أِْن اْثنَ��ْيِن َوِم��َن اْلَمْع��ِز اْثنَ��ْينِ  ، نح��و قول��ه  )5(أو واح��داً ب��الجنس .  )143/ اKنع��ام ( ﴾.. ِم��َن الضَّ

ف���المؤمنون ) .71/ التوب���ة ( ﴾...بَْع���ضٍ  َواْلُمْؤِمنُ���وَن َواْلُمْؤِمنَ���اُت بَْعُض���ھُْم أَْولِيَ���اءُ  ﴿: تع���الى 

  .والمؤمنات جنس من ا6نسان 

                                                
اللم��ع ، +  1/118: ع��دة اKص��ول ، الطوس��ي +  1/141: الفص��ول ف��ي اKص��ول ، الجص��اص ) ظ(  (1)

ا6بھاج في شرح المنھاج ، السبكي +  2/146: ول ا6حكام ، اyمدي اKحكام في أص+  100/ الشيرازي 
 . وغيرھم .  202/ نفائس اKصول ، القرافي +  157/ إرشاد الفحول ، الشوكاني +  2/107: 

 .634/ النصوص في الفقه ا6س4مي ، محمد أديب ناصر  تفسير  (2)
ما يندرج تحتھا من اKشخاص وتشمل جميعھا  ھو لفظ موضوع لماھية مشتركة بين: الواحد بالصنف   (3)

  . 60/ الزلمي . المنطق القانوني في التصورات ، د. جميعھا على سبيل التناوب 
 .60/ ن .م. ھو لفظ موضوع لماھية مشتركة بين ما يندرج تحتھا من اKصناف : الواحد بالنوع   (4)
  60-59/ ن .م. ع المندرجة تحتھا نواھو لفظ موضوع لماھية واحدة مشتركة بين ا]: الواحد بالجنس  (5)
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أم��ا الخص��وص فھ��و يس��تعمل للع��ام الم��راد ب��ه الخص��وص ، أي أري��د بالع��ام واح��د ،        

وھذا ] خ4ف فيه ؛ فان ھذا اللفظ العام مجاز في ھذا الفرد ، أي يطلق عليه لفظ الخ�اص 

  .ي والمجازي ھنا ھي الكلية والجزئية مجازاً والع4قة بين المعنى الحقيق

وق��د اس��تعملوا لف��ظ الخص��وص ب��المعنى اKخي��ر ف��ي موض��وع الع��ام أيض��اً وبا]تف��اق       

عل��ى ان��ه مج��از فيم��ا اس��تعمل في��ه ، واس��تعمل بمعن��ى الع��ام ال��ذي خص��ص بأح��د أس��اليب 

 التخصيص فھذا أيضاً يُسمى خصوصاً ؛ ولكن يوج�د خ�4ف ف�ي كون�ه حقيق�ة ف�ي ذل�ك أو

  .مجازاً 

ومن نافلة القول ، إن علم أص�ول الفق�ه بك�ل م�ا يحوي�ه م�ن قواع�د ومف�ردات بم�ا ف�ي       

ذلك الخاص والعام ، يقتصر في استعماله على آيات اKحكام في النص القرآن�ي وأحادي�ث 

اKحكام في السنة المطھرة ، بخ�4ف عل�وم الق�رآن والتفس�ير عل�ى وج�ه الخص�وص فإنھ�ا 

يات القرآن الكريم بما في ذلك آي�ات اKحك�ام مم�ا يس�تنتج البح�ث إن معن�ى متعلقة بجميع آ

الخ��اص عن��د المفس��رين أع��م وأش��مل م��ن معن��اه عن��د اKص��وليين ھ��ذا فيم��ا يخ��ص الم��راد 

  .بالخاص عند اKصوليين 

  :وأما الخاص عند المفسرين 

ي�ذكروا  صين في علوم القرآن بشكل عام والمفسرين بش�كل خ�اص ل�مفان المتخص         

المراد بلفظ الخاص ، ولم يفردوا له تعريفاً بخ4ف لفظ العام على الرغم من استعمالھم له 

فقد ذكروا أمثلة ل�لف�اظ الخاص�ة ف�ي الق�رآن الك�ريم م�ن خ�4ل آيات�ه وبين�وا خصوص�ية . 

رئيس�ة م�ن  )2(إلى خمسة أقسام  )1(لفظھا والمراد منھا من خ4ل تقسيم الخطابات القرآنية 

                                                
، مجم�ع البح�رين ، الطريح�ي  ، م�ادة خط�ب ) ھ�و توج�ه الك�4م نح�و الغي�ر ل�فھ�ام : ( الخطاب لغ�ة   (1)

عبارة عن توجيه الك4م إلى من كان مراداً ل�فھام : ( ] يختلف عنه في اللغة  فھو : والخطاب اصط4حاً 
  . 329/ لسنة ، محمد فاكر ، قواعد التفسير عند الشيعة وا) 

البرھ��ان ف��ي عل��وم الق��رآن ، ) ظ(ذك��ر الزركش��ي أن خطاب��ات الق��رآن ت��أتي عل��ى أربع��ين وجھ��اً ،   (2)
.  43/ 2: ا6تق��ان ، الس��يوطي ) ظ(أنھ��ا عل��ى ث4ث��ين وجھ��اً ، : وق��ال الس��يوطي .  127/ 2: الزركش��ي 

.  14/ ي الخطابات القرآني�ة ، الشبس�تري اKلطاف ا6لھية ف) ظ(وتعرض الشبستري Kربعة عشر منھا ، 
. 2. تقسيمه من جھة ھوية الخطاب ، من حي�ث الم�دح وال�ذم وا]ھان�ة وال�تھكم . 1: واKقسام الخمسة ھي 

تقس�يمه م�ن جھ�ة ألف�اظ .3. التلوين ، والتھي�يج والتش�جيع وغي�ره : تقسيمه بلحاظ كيفية الخطاب من حيث 
تقس�يمه م�ن . 4. حد بلفظ الجم�ع ، وا]ثن�ين بلف�ظ الواح�د وغيرھ�ا الخطاب من حيث خطاب الجمع ، والوا

والخ��امس ھ��و . جھ��ة المخاط��ب م��ن حي��ث خط��اب الج��نس وخط��اب الن��وع وخط��اب الص��نف ، وغيرھ��ا  
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يا مختلفة ، يقتصر الباحث على قسم واحد منھا لع4قته بالھدف م�ن البح�ث وھ�و بي�ان زوا

وظيف��ة عل��وم الق��رآن ب��ين المفس��رين واKص��وليين ، وھ��و تقس��يم الخط��اب م��ن جھ��ة عم��وم 

  :الخطاب وخصوصه ، فھو ينقسم من ھذه الجھة إلى أربعة أنواع ھي 

  : والمراد به العمومخطاب العام : النوع اiول 

ُ الَّ�ِذي َخلَقَُك�ْم ثُ�مَّ َرَزقَُك�ْم ثُ�مَّ أ ﴿: كقوله تع�الى      َّz  ْفھ�ذه ) 40/ ال�روم ( ﴾... يُِمي�تُُكْم ثُ�مَّ يُْحيِ�يُكم ،

  . )1(اyية ليست من آيات اKحكام العملية ، والخطاب فيھا عام أريد له العموم 

  

  : والمراد به الخصوصخطاب الخاص : النوع الثاني 

ا الَِّذيَن اْسَودَّْت ُوُجوھُھُْم أََكفَْرتُْم بَْعَد إِيَمانُِكْم فَ�ُذوقُوا اْلَع�َذاَب بَِم�ا ُكْن�تُْم .. ﴿: عالى كقوله ت       فَأَمَّ

ُسوُل بَلِّْغ َما أُْنِزَل إِلَْي�َك ِم�ْن َربِّ�كَ  ﴿: ، وقوله تعالى ) 106/ آل عمران ( ﴾تَْكفُُرونَ   ﴾... يَا أَيُّھَا الرَّ

، ويلحظ أن اyي�ة اKول�ى ليس�ت م�ن آي�ات اKحك�ام العملي�ة ، بينم�ا اyي�ة الثاني�ة )  67/ المائدة ( 

خاص�ة ليبل�غ ع�ن أم�ر  )ص�لى هللا علي�ه وآل�ه وس�لم(فھي من آيات اKحكام ، والخطاب فيھا موجه إلى النبي 

با6ض�افة إل�ى أن .  )2(مخصوص وھ�ي و]ي�ة أمي�ر الم�ؤمنين عل�ي ب�ن أب�ي طال�ب م�ن بع�ده 

فيكون المراد من لفظ .  )3(في كتبھم هنفس العنوان وتحت ھانفساyية اKصول قد ذكروا علماء 

  .)4() وھو لفظ الخاص بالمعنى الحقيقي ( الخاص ھنا ھو نفسه في أصول الفقه 

  خطاب العام والمراد به الخصوص : النوع الثالث 

) .  1/ النس�اء ( ﴾... ُم الَِّذي َخلَقَُكْم ِمْن نَْفٍس َواِحَدةٍ أَيُّھَا النَّاُس اتَّقُوا َربَّكُ  يا﴿: كقوله تعالى          

فھو خطاب عام ولكن لم يدخل فيه الصبي غير المميز والمجنون وم�ن ف�ي حكمھم�ا ك�المعتوه 

                                                                                                                                                  
+  45/ 2: ا6تق�ان ، الس�يوطي +  2/217: البرھان في علوم القرآن ، الزركش�ي ) ظ. (موضع ا]ختيار 

  . 3/308: جمع البيان ، الطبرسي م+  164/ 4: التبيان ، الطوسي 
البرھان في +  127/  25: مفاتيح الغيب ، الرازي +  8/251: التبيان ، الطوسي : لتفسير اyية ) ظ( )(1

  . 217/ 2: القرآن ، الزركشي  علوم
المي����زان ، +  1/285: اKص����فى ، الف����يض الكاش����اني + 182/ 3: مجم����ع البي����ان ، الطبرس����ي ) ظ( (2)

 . 5/194 :الطباطبائي 
  . 136/ 1: الفصول في اKصول  ، الجصاص ) ظ(  (3)
  215/ 1: بداية الوصول ، محمد طاھر آل راضي +  180: الفصول الغروية ، محمد الحائري ) ظ(  (4)
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ِ يَْسُجُد َمْن فِي السََّماَواِت َواKَْْرِض َطْوعاً َوَكْرھاً  ﴿: وقوله تعالى ..  َّzِن ف�ا) . 15/ الرع�د ( ﴾..َو

 –الخطاب وان ك�ان عام�اً إ] أن الم�راد ب�ه الخص�وص ، وھ�م المؤمن�ون ، ف�بعض الم�ؤمنين 

يس�جدون z طوع�اً وبس�ھولة ونش�اط وم�ن المس�لمين ( () : ھ�ـ  606: ت( كما يقول ال�رازي 

         َم��ْن يس��جد z كرھ��ا لص��عوبة ذل��ك علي��ه ، م��ع ان��ه يحم��ل نفس��ه عل��ى أداء تل��ك الطاع��ة ش��اء

  . )1())أم أبى 

  

  

  خطاب الخاص والمراد به العموم : النوع الرابع 

    ﴾...يَا أَيُّھَ�ا النَِّب�يُّ إَِذا َطلَّْق�تُُم النَِّس�اَء فََطلِّقُ�وھُنَّ لِِع�دَّتِِھنَّ َوأَْحُص�وا اْلِع�دَّةَ  ﴿: كقوله تعالى         

وي4ح�ظ . راد سائر من يملك الط4ق والم )صلى هللا عليه وآله وس�لم(فقد افتتح الخطاب بالنبي ) 1/الط4ق ( 

أن ھ��ذه اyي��ة ھ��ي م��ن آي��ات اKحك��ام العملي��ة الفرعي��ة ، وق��د اس��تدل بھ��ا اKص��وليون نف��س 

  .فيكون المراد من لفظ الخاص ھنا ھو نفس معناه في أصول الفقه .  )2(ا]ستد]ل 

رة ب��نفس وم�ن خ�4ل م�ا تق�دم يظھ�ر ، أن مص�طلح الخ��اص ف�ي عل�وم الق�رآن يُطل�ق ت�ا        

وھ�و م�ا . معنى مصطلح الخاص في أصول الفقه ، وتارة بمعن�ى التخص�يص وع�دم الش�مول 

 )3( صرح به المختصون في علوم القرآن ، إذ جعلوا من أقسام التأكيد ذكر الخ�اص بع�د الع�ام

م��ن أن الم��راد بالخ��اص ھن��ا م��ا ك��ان في��ه اKول .  )4(وعط��ف الخ��اص عل��ى الع��ام وب��العكس . 

  . )5(] المصطلح عليه في أصول الفقه  شام4ً الثاني

ومن ھنا يتضح جلياً أن لفظ الخاص عند المفسرين يُراد به معنى أعم من لفظ الخاص          

تن�اولوا لف�ظ الخ�اص ف�ي جمي�ع آي�ات الق�رآن العظ�يم  –المفسرين  –عند اKصوليين ، إذ أنھم 

شمل كل لفظ أو خطاب خاص ورد فالخاص عندھم . سواء ما يتعلق بآيات اKحكام أم غيرھا 
                                                

/ 1: وفي تفسير القمي .  287/ 1: البحر المحيط ، ابن حيان ) ظ(و 19/29: مفاتيح الغيب ، الرازي   (1)
 ) .ن يسجد طوعاً وظل الكافر يسجد كرھا وھو نموھم وحركتھم وزيادتھم ونقصانھم ظل المؤم(  362

اKحك��ام ف��ي +  238/ المستص��فى ، الغزال��ي +  137/ 1: الفص��ول ف��ي اKص��ول ، الجص��اص ) ظ(  (2)
 . 261/ 2: أصول ا6حكام ، اyمدي 

  . 2/469: البرھان في علوم القرآن ، الزركشي ) ظ(  (3)
  . 192/ 2: قان في علوم القرآن ، السيوطي ا6ت) ظ(  (4)
  . 634/ تفسير النصوص في الفقه ا6س4مي ، محمد أديب صالح ) ظ(  (5)
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بينما تناول اKصوليون لفظ الخاص في م�ا يتعل�ق بآي�ات اKحك�ام . في جميع آي الذكر الحكيم 

الباح��ث ، م��ن أن عل��وم الق��رآن تش��مل  ف��ق م��ّدعىوھ��ذا يتوا. وم��ا يس��تنبط منھ��ا حكم��اً ش��رعياً 

ل عل��ى وج��ه أص��ول الفق��ه وغيرھ��ا ، مم��ا يك��ون ص��الحاً ف��ي ت��داخل علم��ي التفس��ير واKص��و

  .الخصوص 

  :تخصيص العام 

إن لف��ظ الع��ام يحم��ل عل��ى معن��اه الع��ام ، لظھ��وره ف��ي ذل��ك العم��وم و] ترف��ع الي��د ع��ن            

  .عمومه إ] إذا دخل عليه خاص استثنى منه بعض أفراده وھو المسمى بتخصيص العام

 مواء ك�ان الع�ام لفظ�اً أفي جواز ذل�ك ، س� )2( واKصوليين )1(و] خ4ف بين المفسرين         

 منھي�اً أ مفالتخص�يص يج�وز ف�ي جمي�ع ألف�اظ العم�وم ، أم�راً ك�ان أ. ( تركيباً أُريد ب�ه العم�وم 

] نع�رف خ4ف�اً ب�ين الق�ائلين : ( بقول�ه ) ھ�ـ 505: ت(، وقد صّرح بذلك الغزالي   )3( )خبراً 

  .)4( )بالعموم في جواز تخصيصه بالدليل ، أما بدليل العقل أو السمع 

َم��ا تَ��َذُر ِم��ْن َش��ْيٍء أَتَ��ْت َعلَْي��ِه إِ]َّ  ﴿: وق��د وق��ع ذل��ك ف��ي الق��رآن الك��ريم ، كقول��ه تع��الى          

ِميمِ  ومثل�ه . ، وقد أتت عل�ى اKرض والجب�ال ول�م تجعلھ�ا رميم�اً )  42/ الذاريات (  ﴾َجَعلَْتهُ َكالرَّ

ْك�َرامِ َويَْبقَ�۞ ُكلُّ َمْن َعلَْيھَا فَانٍ  ﴿: قوله تعالى  ِKْ27/ ال�رحمن ( ﴾ى َوْج�هُ َربِّ�َك ُذو اْلَج�4ِل َوا ( ،

 –فلو لم يكن تخصيص العام جائزاً لما وقع في الكتاب العزيز ، وھو دليل الشرع ، أو السمع 

  .كما عبّر الغزالي 

وأما دليل العقل ، فانه ] معنى لتخصيص العموم سوى صرف اللفظ ع�ن جھ�ة العم�وم         

حقيق��ة ال��ى جھ��ة الخص��وص ، فل��و ورد ع��ام وخ��اص وكان��ت بينھم��ا معارض��ة ف��ي ال��ذي ھ��و 

  :الد]لة ، فان المكلف يقع بين خيارات أربعة 
                                                

البحر المح�يط ، +  5/335: الجامع Kحكام القرآن ، القرطبي +  2/81: مفاتيح الغيب ، الرازي ) ظ( )(1
البي�ان +  12/171: ي�زان ، الطباطب�ائي الم+  133/ 2: تفسير اyلوس�ي ، اyلوس�ي +  2/75: أبو حيان 

  . 313/ في تفسير القرآن ، الخوئي 
عدة اKصول ، الطوس�ي +  1/242: الذريعة ، السيد المرتضى +  38/ التذكرة بأصول الفقه ، المفيد  (2)
المحصول ، الرازي +  2/27: المستصفى ، الغزالي +  132/ 1: أصول الفقه ، السرخسي +  311/ 1: 
 :1/361 . 

 . 307/ 1:  خاريكشف اKسرار ، الب (3)
  . 2/27: المستصفى ، الغزالي   )(4
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أن يترك العمل بالحكم العام والحكم الخاص معاً ، وھ�ذا غي�ر ص�حيح ؛ Kن�ه يق�ع ف�ي : اKول 

  .عصيان ك4 الحكمين 

م ، فيكون ورود الخاص وعدم�ه س�واء ، أن يعمل بھما معاً من دون أن يخصص العا: الثاني 

  .ويلزم منه اجتماع النقيضين وھو محال 

أن يعمل بالعام ويترك الخ�اص فيك�ون الخ�اص لغ�واً وھ�و غي�ر ص�حيح Kن�ه يس�تلزم : الثالث 

  .عصيان الحكم الخاص 

أن يعم��ل بالع��ام والخ��اص مع��اً ، فيخ��رج بع��ض أف��راد الع��ام الت��ي اس��تثناھا : والخي��ار الراب��ع 

ص ويعمل بالعام في غيرھا من اKفراد ، ف�المكلف يك�ون ق�د عم�ل بالع�ام ف�ي غي�ر م�ورد الخا

وھ�و الص�حيح ال�ذي يض�من ب�ه . ا]ستثناء وبالخ�اص ف�ي م�وارد ا]س�تثناء ؛ Kن�ه قي�د بالع�ام 

  . )1(العبد طاعة مو]ه عق4ً 

م قب�ل مج�يء دائم�اً ، دون العك�س إذ أن الع�ا (*)ومن ذلك يتضح سبب تخص�يص الع�ام         

ظھ�ور ( المخصص له ظھور ف�ي العم�وم ، والخ�اص ل�ه ظھ�ور ف�ي الخص�وص ، ولم�ا ك�ان 

الخ��اص أق��وى عرف��اً م��ن ظھ��ور الع��ام ؛ Kن��ه أض��يق ف��ان الع��رف ي��رى الجم��ع بينھم��ا بتق��ديم 

  . )2() اKظھر على الظاھر 

حك��م بھ��ا ويخل��ص الباح��ث إل��ى أن مس��ألة تخص��يص الع��ام م��ن المس��ائل البديھي��ة الت��ي          

العرف والشرع ، وھو المشھور بين المفسرين واKصوليين ، وان شذ بعضھم فمن�ع م�ن ذل�ك 

وھذا يس�مح ب�القول أن تخص�يص الع�ام م�ن مس�ائل . ورأيه ] يعتد به على ما حكاه الشوكاني 

  .علوم القرآن المشتركة بين المفسرين واKصوليين و] خ4ف بينھم في ذلك 

                                                
  . 2/16/17: أصول الفقه وقواعد ا]ستنباط ، آية هللا الصفار ) ظ(  (1)
ھناك رأي شاذ ينقله الشوكاني ، يمنع من تخصيص العام بحجة انه يلزم منه الكذب ، ويل�زم من�ه الب�داء (*)

وھ��ذا الق��ول بش��قيه م��ردود ؛ ]ن الك��ذب منف��ي ف��ي حال��ة : ( رّد علي��ه الش��وكاني بقول��ه و. عل��ى هللا تع��الى 
تخصيص العام ؛ ]ن ھذا إط4ق على سبيل المجاز ، و] يلزم البداء على هللا تعالى في تخصيص الع�ام ؛ 

، ) ص�يص ]ن ذلك يلزم لو أري�د العم�وم لم�ا خص�ص ، لكن�ه ل�م ي�رد ابت�داًء ، وإنم�ا أري�د الب�اقي بع�د التخ
 . 145/ الفحول ، الشوكاني  إرشاد

   :اذ يق�ول  171/ 5: مف�اتيح الغي�ب ، ال�رازي ) ظ(و 2/16: أصول الفقه وقواعد ا]ستنباط ، الص�فار  (2)
  ).فان تخصيص العام كثير في الشرع والعرف ( 
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وجمھ��ور  )1(ف ب��ين العلم��اء ف��ي ال��دليل المخص��ص ، فق��ال المفس��رون وإنم��ا وق��ع الخ��4      

  . )3( بجواز التخصيص بأي دليل سواء كان متص4ً أم منفص4ً  )2(اKصوليين 

بينما قال اصوليوا الحنفية بعدم جواز التخصيص إ] بدليل مستقل مقترن له ف�ي الزم�ان        

فإذا كان متراخياً كان نسخاً للعام في الق�در . ي ، بان يرد العام ويرد المخصص له على التوال

فالتخصيص عندھم ھو القصر ال�ذي ي�ؤثر . الذي اختلفا فيه بشرط التساوي بينھما في الثبوت 

ان م�ن في حجية العام ويجعل د]لته على الباقي من أفراده ظنية وانه لكي يك�ون ذل�ك ف�4 ب�د 

فأم�ا القص�ر بالمس�تقل المنفص�ل فھ�و . ه يكون التخصيص بالمستقل المتصل من ك4م أو غي�ر

  . )4(] تخصيص  خنس

  :ويترتب على ھذا الخ4ف  بين المفسرين وأصولّي الحنفية ما يأتي  

بما ھ�و ظن�ي ، كخب�ر  –عند المفسرين وجمھور اKصوليين  –إن العام يجوز تخصيصه   .1

للعام تقدم علي�ه  والحق أن الخاص يكون مخصصاً ) : (( قده(اyحاد ، يقول السيد الخوئي 

أو تأخر عنه و] يكون ناسخاً له ، وKجل ذلك يكتفي بخبر الواحد الجامع لشرائط الحجي�ة 

 . )5( ... ))في تخصيص العام 

أم��ا عن��د الحنفي��ة ف��4 يج��وز تخصيص��ه و] نس��خه ابت��داًء إ] بم��ا ھ��و قطع��ي ف��إذا خص��ص 

ل�ه ، فج�از إخ�راج ش�يء بقطعي أصبح حجه ظنية ف�ي الب�اقي م�ن أف�راده الداخل�ة ف�ي مدلو

َو] تَ�أُْكلُوا  ﴿: ف�ي قول�ه تع�الى : فم�ث4ً . منه بعد ذلك بما ھو ظني من قياس أو خبر آح�اد 

ِ َعلَْي��هِ  ��ا لَ��ْم يُ��ْذَكِر اْس��ُم هللاَّ ، ع��ام بق��ي عل��ى عموم��ه عن��د ) 121/اKنع��ام ( ﴾ َوإِنَّ��هُ لَفِْس��ٌق    ِممَّ

                                                
: اyلوس���ي  روح المع���اني ،+  2/81: مف���اتيح الغي���ب ، ال���رازي +  6/336: البي���ان ، الطوس���ي ) ظ( (1)
  . 313/ البيان ، الخوئي +  1/180

مب��ادئ +  26/ 3: المحص��ول ، ال��رازي +  286/ 2: ا6حك��ام ف��ي أص��ول اKحك��ام ، اyم��دي ) ظ(  (2)
  . 355/أصول الفقه في نسيجه ، الزلمي +  129/   الع4مة الحليصول إلى علم اKصول ،الو
والدليل المنفصل ھو ما يستقل بنفسه . للفظ بأن يقارن العام ھو ما ] يستقل بنفسه من ا: الدليل المتصل  (3)

  . 2/14:   السبكيجمع الجوامع وشرحه ،. من لفظ أو غيره 
  . 119-3/110:  خاريكشف اKسرار ، الب+  36-2/35: أصول السرخسي ) ظ( (4)
 . 313/ البيان في تفسير القرآن ، الخوئي  (5)
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؛ ]ن  )1()) على اسم هللا سمى أو ل�م يس�م  المسلم يذبح: (( الحنفية ولم يخصصوه بحديث 

على حس�ب رأيھ�م  –اyية قطعية في ثبوتھا ، وفي د]لة العام على إفراده فيھا ، والحديث 

ظني الثبوت وان كان قطعي الد]ل�ة ، ولھ�ذا ح�ّرم الحنفي�ة اKك�ل م�ن ذبيح�ة المس�لم إذا  –

  . )2(ترك التسمية عمداً أو سھواً 

والھ�اء ... مطلق النھي يقتضي التح�ريم .. وحجتنا ) : ( ھـ  483: ت(ي يقول السرخس        

ع�ن اKك�ل فالفس�ق أك�ل الح�رام، وان ك�ان  ناي�ةإن ك�ان ك ﴾...وان�ه لفس�ق  ﴿: في قوله تعالى 

  . )3( )كناية عن المذبوح فالمذبوح الذي يسمى فسقاً في الشرع يكون حراماً 

متفق��ون عل��ى ع��دم ج��واز اKك��ل مم��ا ل��م يس��م علي��ه  أن المفس��رين واKص��وليين ويب��دو          

عمداًَ◌ مما ھو مذبوح ، ولكنھم اختلفوا فيما بي�نھم ف�يمن نس�ي التس�مية ، فالحنفي�ة ل�م يج�وزوا 

اKكل باعتبار اyية نفسھا إذ أنھا أس�مت الم�ذبوح ال�ذي ل�م يس�َم علي�ه فس�قاً والفس�ق ح�رام م�ن 

  .غير فرق بين تعمد ترك التسمية أو نسيانھا 

ويرى ا]مامية وجمھور الفقھاء انه ] بأس بأكل ذبيحة المسلم وان ك�ان ناس�ياً ، يق�ول          

نھى هللا تعالى في ھذه اyية عن أكل م�ا : ( في تفسير ھذه اyية ) ھـ460: ت(الشيخ الطوسي 

ية فأم�ا م�ْن ت�رك التس�م.. لم يذكر اسم هللا عليه وذلك صريح في وجوب التسمية على الذبيح�ة 

  . )4() ناسياً فمذھبنا انه يجوز أن تؤكل ذبيحته بعد أن يكون معتقداً لوجوبھا 

إذا كان الخاص المعارض للعام متق�دماً عل�ى الع�ام ف�ي الن�زول ك�ان الع�ام ناس�خاً ل�ه عن�د   .2

الحنفي��ة ؛ لتس��اويھما ف��ي قطعي��ة الد]ل��ة ، ومخصوص��اً ب��ه عن��د غي��رھم ؛ ]ن الع��ام ظن��ي 

                                                
، عن البراء بن عازب وأبي ھريرة ، ويقول الزيعي في نصب الراية  9/35: أخرجه البيھقي في سننه  (1)
ل�م أج�د ھ�ذا : ( ، يق�ول  206/ 2وك�ذا اب�ن حج�ر ف�ي الدراي�ة ، ) ان�ه غري�ب (، عن ھ�ذا الح�ديث  6/36: 

 ) .اللفظ
 . 227/ استنباط اKحكام من النصوص ، أحمد الحصري ) ظ( (2)
  . 119-3/110:  خارياKسرار ، الب كشف) ظ+ ( 11/236: المبسوط ، السرخسي   (3)
  

واستدل ا]مامية على ذلك بإجماع الطائفة وما جاء عن ا6م�ام الص�ادق .  4/256: التبيان ، الطوسي   (4)
: ، التھ�ذيب ، الطوس�ي )) إذا ذبح المسلم ونسي فكل من ذبيحت�ه وس�م هللا عل�ى م�ا تأك�ل : (( انه قال ) ع(
اKم ) ظ(فيما استدل الجمھور بالحديث المتقدم ، .  8/251: ع4مة الحلي تذكرة الفقھاء ، ال) ظ(و  5/222

انه يباح متروك التسمية عمداً أو : قو]ً للشافعي  11/4: ، ونقل ابن قدامه في المغني  2/249: ، الشافعي 
يك�ون  والح�ق أن الباح�ث ل�م  يعث�ر عل�ى ھ�ذا الق�ول عن�د الش�افعي فربم�ا. سھواً استناداً على ھ�ذا الح�ديث 

 .منحو]ً عليه 
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نس��خ الخ��اص القطع��ي الد]ل��ة وھ��و م��ذھب المفس��رين وجمھ��ور الد]ل��ة ] يق��وى عل��ى 

 . )1(اKصوليين الذي تقدم الك4م عنه عند الك4م عن العام 

ولم��ا كان��ت اKدل��ة المتص��لة والمنفص��لة المخصص��ة للع��ام مش��تركة ب��ين المفس��رين          

داخل علم�ي واKصوليين فللباحث أن يظھر ھذا ا]شتراك الذي يكون صالحاً في مدعاه وھو ت

  :التفسير واKصول واشتراكھما في مسائل علوم القرآن الكريم ، فيما يأتي 

  : )2( اiدلة المتصلة وتسمى غير المستقلة: القسم اiول 

يك��ون المخص��ص ج��زًءا م��ن الك��4م المش��تمل عل��ى الع��ام ، ويك��ون انعق��اد ( وھ��ي الت��ي        

بنفسھا و] تس�تقل ، ب�ل يتعل�ق معناھ�ا بم�ا ، فھي غير تامة  )3() ظھور الك4م في التخصيص 

واKدل�ة المتص�لة ال�واردة ف�ي . م�ن ال�نص الت�ي وردت في�ه ص�يغة العم�وم  ]نھا ج�زءقبلھا ، 

ا]س�تثناء ، الص�فة أو : علوم القرآن والتفسير خاصة وفي علم أصول الفقه ھي خمس�ة أن�واع 

تص��ر الباح�ث عل�ى الق��در وس�وف يق. الوص�ف ، الش�رط ، وب��دل ال�بعض م�ن الك��ل ، والغاي�ة 

  .المشترك في مصادر ك4 العلمين ، مخافة الخروج عن موضوع البحث وخوف ا6طالة 

  

  :ا�ستثناء : النوع اiول 

ھ�و ق�ول ذو ( (: بقوله ) ھـ505:ت(متصل ومنفصل ، وقد عرفه الغزالي : وھو قسمان       

أن ھذا التعري�ف : وفيه.  )4() )صيغ مخصوصة دال على أن المذكور به لم يرد بالقول اKول 

واضح ا6بھام فالقول عام يشمل الد]]ت العقلية والحسية الموجب�ة للتخص�يص ، والص�يغ ق�د 

  .يندرج تحتھا المھملة منھا 

ھ�و عب�ارة ع�ن لف�ظ متص�ل بجمل�ة ] يس�تقل ( (: بقول�ه ) ھ�ـ631:ت(فيما عرف�ه اyم�دي      

عل�ى أن مدلول�ه غي�ر م�راد مم�ا اتص�ل ب�ه ، ل�يس أو إحدى أخواتھ�ا ) إ](بنفسه ، دال بحرف 

  :وھذا التعريف راجٌح يختاره الباحث لعدة أسباب منھا .  )5( ))بشرط ، و] صفة ، و] غاية 

                                                
كشف اKسرار +  1/44: التلويح على التوضيح ، التفتازاني  ) ظ(من اKطروحة ، و  65    ص) ظ(  (1)

  . 307/ 1: ، البخاري 
 . 127/ قضايا لغوية قرآنية ، أستاذنا الدكتور عبد اKمير الزاھد ) ظ(  (2)
  . 5/184: محاضرات في أصول الفقه ، محمد إسحاق الفياض  (3)
  . 74/ 2: المستصفى ، الغزالي   (4)
  . 147/ إرشاد الفحول ، الشوكاني ) ظ(و.  267/ 2: ا6حكام في أصول اKحكام ، اyمدي   (5)
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 .العقلية والحسية الموجبة للتخصيص  تاحتراز عن الد]]) لفظ(في قوله   .1

 .د لم يصل صلى القوم وزي: ، إخراج عن مثل قولنا ) ] يستقل بنفسه (وقوله   .2

 .إخراج عن الصيغ المھملة ) دال(وقوله   .3

 .إخراج ل�سماء المؤكدة والموصوفة ) على أن مدلوله غير مراد مما اتصل به ( وقوله   .4

فالمتصل تحقيق�اً . وا]ستثناء المتصل قد يكون متص4ً تحقيقاً تارة وتقديراً تارة أخرى          

يَم�اِن  َمْن َكفَرَ  ﴿: ، كما في قوله تعالى  ِKِْم�ْن بَْع�ِد إِيَمانِ�ِه إِ]َّ َم�ْن أُْك�ِرهَ َوقَْلبُ�هُ ُمْطَم�ئِنٌّ بِا ِ َّzبِا﴾ 

م��ن : (( ، فھ��و مس��تثنى ي��دخل ف��ي المس��تثنى من��ه ويتص��ل ب��ه تحقيق��اً ، فقول��ه )  106/ النح��ل (

ا ھ�ذ ص�رف، ﴾...إ] م�ن اك�ره ﴿: عام يشمل كل كافر لكن ا]ستثناء في قوله تع�الى ..)) كفر

  . )1(العام عن عمومه وجعله قاصراً على َمْن كفر راضياً مختاراً 

/ النس�اء ( ﴾َما لَھُْم بِ�ِه ِم�ْن ِعْل�ٍم إِ]َّ اتِّبَ�اَع الظَّ�نِّ  ﴿ :كقوله تعالىھو المتصل تقديراً ، ف وأما        

ر ال�داخل في�ه ، فان الظن وان لم يدخل في العلم تحقيقاً ؛ Kنه ليس بعضاً منه فھو في تقدي )157

ف�بعض المفس�رين ي�رى أن .  )K ،)2نه مستحضر بذكره لقيامه مقام�ه ف�ي كثي�ر م�ن المواض�ع 

  .  )3(ا]ستثناء في ھذه اyية استثناء متصل ؛ ]ن الظن والعلم يجمعھما جنس المعتقدات 

ان أو وجّوزوا أن يفسر الشك بالجھل والعلم با]عتقاد ال�ذي يَس�كن إلي�ه ال�نفس جزم�ا ك�        

  . )4(يتصل بذلك ا]ستثناء لغيره 

فيما يرى ُجلَّ المفسرين إن ا]ستثناء في ھذه اyي�ة منقط�ع أو منفص�ل ، ف�الظن بمع�زل         

  . )5(عن العلم ، وان إتباع الظن ليس من جنس العلم 

                                                
أحكام القرآن ، +  2/272: تفسير النسفي +  14/237: جامع البيان ، الطبري : من كتب التفسير ) ظ( (1)

اKحك�ام ، اب�ن : م�ن كت�ب اKص�ول ) ظ(و+  12/353: باطب�ائي المي�زان ، الط+  159/ 3: ابن العرب�ي 
+ =  1/145: الموافق�ات ، الش�اطبي +  4/24: التقرير والتحبير ، شمس الدين الحلبي+  719/ 5: حزم 

 228/ 5: منتھى الدراية ، محمد جعف�ر الشوش�تري +  250/ الفصول الغروية ، محمد حسين الحائري =
  . 647/ ا6س4مي ، محمد أديب صالح  تفسير النصوص في الفقه+ 
 . 62/ مبادئ التخصيص عند اKصوليين والنحاة ، محمود سعد ) ظ(  (2)
  . 163/ 1: التسھيل في علوم التنزيل ، الكلبي ) ظ(  (3)
كن��ز ال��دقائق ، محم��د + 202/ 5: المح��رر ال��وجيز ، اب��ن عطي��ة +  278/ 2: تفس��ير البيض��اوي ) ظ(  (4)

 . 2/676: ألمشھدي 
: جامع الجوامع ، الطبرس�ي +  3/384: التبيان ، الطوسي +  531/ 1: جامع البيان ، الطبري ) ظ(  (5)
1  /459 . 



 107

وھذا الخ4ف مثلما يقع ب�ين المفس�رين يق�ع ب�ين اKص�وليين أيض�اً وب�ين المفس�رين م�ن جھ�ة  

وإنما الس�بب ف�ي ذل�ك ھ�و ت�أويلھم للنص�وص القرآني�ة كم�ا ف�ي . اKصوليين من جھة أُخرى و

  . )1(اyية المتقدمة 

  

  

  :الوصف أو الصفة : النوع الثاني 

؛ ]ن اKصوليين  )2(والمراد منه الصفة المعنوية ] مجرد النعت المذكور في علم النحو       

فحسب ، بل يُريدون مطلق الوصف سواء ك�ان تميي�زاً  والمفسرين  ] يُريدون الصفة النحوية

وھذه الصفة تقصر العام على بعض أف�راده ، كم�ا ف�ي قول�ه .  )3(أم حا]ً أم ظرفاً أم غير ذلك 

ُكْم ِمْن َوَمْن لَْم يَْستَِطْع ِمْنُكْم َطْو]ً أَْن يَْنِكَح اْلُمْحَصنَاِت اْلُمْؤِمنَاِت فَِمْن َما َملََكْت أَْيَمانُ  ﴿: تعالى 

في اyية الكريمة يشمل المؤمن�ات وغي�ر ) الفتيات ( ، فلفظ ) 25/ النس�اء (  ﴾ فَتَيَاتُِكُم اْلُمْؤِمنَاِت 

المؤمنات ، لكن وصفھن بالمؤمنات جعله مقصوراً على المؤمنات دون غيرھن ، فالذي يحل 

ل��م يج��ّوز العلم��اء  م��ن مل��ك اليم��ين لغي��ر المس��تطيع ، ھ��و الفت��اة الموص��وفة با6يم��ان ، ول��ذلك

  .   )4(التزوج باKمة الكافرة 

   

  :الشرط : النوع الثالث 

) إن(والمراد به ھنا ھو الشرط اللغوي ، أي جملة مصدرة بأداة من أدوات الش�رط مث�ل        

َوإِْن  ﴿: كما في قول�ه تع�الى . ونحوھا ، فان تقييد الجملة بشرط يفيد حصر الحكم به ) إذا (و 

                                                
الج��امع +  2/21: أص��ول الفق��ه وقواع��د ا]س��تنباط ، الص��فار +  2/39: المستص��فى ، الغزال��ي ) ظ(  (1)

 . 147/ 1: محمد عبد الخالق دراسات في أسلوب القرآن ، +  K :15/134حكام القرآن ، القرطبي 
  . 153/ إرشاد الفحول ، الشوكاني  ) ظ(  (2)
أصول الفقه في نسيجه الجديد ، +  3/69: المحصول ، الرازي +  312/  2: اKحكام ، اyمدي ) ظ(  (3)

 . 356/ الزلمي 
التبيان +  197 /أحكام القرآن ، الجصاص +  5/24: جامع البيان ، الطبري : من كتب التفسير ) ظ(  (4)

م�ن ) ظ(و .  192/ 3: اKمث�ل ، الش�يرازي +  2/111: فق�ه الق�رآن ، الراون�دي +  169/ 3: ، الطوسي 
مب��ادئ +  256/ 1: أص��ول السرخس��ي ، السرخس��ي +  907/ 7: اKحك��ام ، اب��ن ح��زم : كت��ب اKص��ول 

  . 129/ الوصول ، الع4مة الحلي 
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ُ بَْيَن ِخْفتُْم شِ   ﴾ ھَُم�اقَاَق بَْينِِھَما فَاْبَعثُوا َحَكماً ِمْن أَْھلِِه َوَحَكماً ِمْن أَْھلِھَا إِْن يُِريَدا إِْص4حاً يَُوفِِّق هللاَّ

، فان��ه قي��د الحك��م بإرس��ال حكم��ين Kج��ل المص��الحة والمفاھم��ة ب��ين ال��زوجين ، )  35/ النس��اء ( 

خص�ومة ، ويُفھ��م م��ن ذل��ك ان�ه ف��ي غي��ر ص��ورة وھ�ذا إنم��ا يك��ون عن�د الخ��وف م��ن الع��داء وال

وشرط التوفي�ق ا6لھ�ي معل�ق عل�ى إرادتھم�ا . الخوف يترك اKمر إلى الزوجين يتفاھمان فيه 

والشرطان يفيدان أن تضييق التحكيم والتوفيق وتخصيصھما بص�ورتي .  )1(ل�ص4ح بينھما 

  .خوف الخصومة وإرادة ا6ص4ح ] غير 

، وتتك�ون م�ن أداة وجمل�ة ، وھ�ي  )2( )ھ�ي ط�رف الش�يء ونھايت�ه ( و : الغاية -النوع الرابع

تفيد تخصيص الحكم بما قبلھا ؛ Kنھا نھاية للحكم ولكن بشرط أن يكون حكم ما بع�دھا مخالف�اً 

داً لعم�وم م�ا قبلھ�ا تكون توكي ةلما قبلھا ، بان يتقدمھا عموم يشملھا لو لم تكن ھي ، وإ] فالغاي

-التفسير وعلم أصول الفق�ه  - )3(ومثالھا في مصادر ك4 العلمين ،) إلى( و) حتى(، وألفاظھا

��4ِة فَاْغِس��لُوا ُوُج��وھَُكْم َوأَْي��ِديَُكْم إِلَ��ى ي��ا ﴿: قول��ه تع��الى          أَيُّھَ��ا الَّ��ِذيَن آَمنُ��وا إَِذا قُْم��تُْم إِلَ��ى الصَّ

جمي�ع أج�زاء الي�د ، وق�د خص�ص ب�ـ ، فوجوب غسل اKي�دي يع�م )  6/ المائ�دة (  ﴾...  اْلَمَراِفِق 

و] يجب  غس�ل م�ا بع�ده ، فيك�ون حك�م . الدالة على أن غاية الغسل وحّده ھي المرافق ) إلى(

  .)4(ما قبل الغاية مخالفاً لما بعدھا ، وھو نحو من التخصيص المتصل 

  

                                                
    فثبت أن المعلق بكلم�ة ... دون إرادتھما من وقد يحصل التوفيق ( : يقول الرازي في تفسير ھذه اyية   (1)
أن ھ�ذا : ، وفي�ه  10/78: مف�اتيح الغي�ب ) على الشيء ] يلزم أن يكون عدماً عند عدم ذلك الشيء ) أن( 

نع��م ] مفھ��وم . الق��ول مخ��الف ل��نص اyي��ة ، وم��ذھب جمھ��ور العلم��اء الق��ائلين بظھ��ور القض��ية الش��رطية 
لشرطية التي يكون الشرط فيھا مقّوماً لموضوع الحكم على نحٍو يزول الموضوع ب�زوال الش�رط للقضية ا

، ] يُفھم منه إذا أزال )  33/ النور ( ﴾و] تكرھوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصناً  ﴿: ، فقوله تعالى 
فالقض�ية س�البة بانتف�اء إك�راھھن  عل�ى البغ�اء ، ]ن الموض�وع منت�ٍف  ج�واز) إن أردن تحص�ناً ( الشرط 

التبي�ان ، + وم�ا بع�دھا  5/99: ج�امع البي�ان ، الطب�ري : في تفسير ھذه اyي�ة المزب�ورة ) ظ. (الموضوع 
 الج�امع + 2/121: زاد المسير ، ابن الج�وزي +  3/80: مجمع البيان ، الطبرسي +  191/ 3: الطوسي 

K وغيرھا .  366/ 1: راوندي فقه القرآن ، ال+  157/ 5: حكام القرآن ، القرطبي.  
  ) .مادة غوى( 778/ معجم مقاييس اللغة ،  ابن فارس   (2)
مب���ادئ +  3/65: المحص���ول ، ال���رازي +  213/ 2: ا6حك���ام ف���ي أص���ول اKحك���ام ، اyم���دي ) ظ( )(3

ا6تق�ان ف�ي عل�وم +  5/137: محاضرات في أصول الفق�ه ، الخ�وئي +  121/ الوصول ، الع4مة الحلي 
 . 44/ 2: رآن ، السيوطي الق
  ، في تفسير اyية المزبورة  4/136: مفاتيح الغيب ، الرازي +  3/87: مجمع البيان ، الطبرسي ) ظ(  (4)
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  :كلبدل بعض من  -الخامسالنوع 

  معناه والمراد منه ھنا . البدل وھو يخصص العام ويقصره على بعض أفراده الذي يشملھم 

  

ِ َعلَ�ى النَّ�اِس ِح�جُّ  .. ﴿: ، قول�ه تع�الى  )1(تطبيقاته ف�ي مص�ادر ك�4 العلم�ين ومن ،اللغوي َّzَِو

والحك�م ب�الوجوب واق�ع ) الن�اس(فالعموم ھو)  97/ آل عمران (  ﴾ اْلبَْيِت َمِن اْستََطاَع إِلَْيِه َسبِي4ً 

ج��نس مع��رف ب��4م ا]س��تغراق  ب��ان يحج��وا بي��ت هللا تع��الى ،  عل��ى جمي��ع الن��اس ؛ Kن��ه اس��م

 : فيشمل الصغير والكبير والغني والفقير والمعذور وغي�ر المع�ذور ، والب�دل ھ�و قول�ه تع�الى 

، فخ�ص الوج�وب بالمس�تطيع م�نھم ، وقص�ر الع�ام عل�ى بع�ض  ﴾من اس�تطاع إلي�ه س�بي4  ﴿

، واخ��رج المع��ذورين م��ن عم��وم الن��اس ف��4 أف��راده بتخصيص��ه بالمس��تطيع م��نھم ب��دنياً ومالي��اً 

  .يجب عليھم الحج

أو م���ا يُعب���ر عن���ه ف���ي كلم���ات اKص���وليين المخص���ص ،اiدل���ة المنفص���لة: القس���م الث���اني 

ما يدل على المعنى الخاص من دون افتقار إلى ذكر العام معه ، أو ما ] : ( وھو . )2(المستقل

فھ�ي تخص�ص الع�ام و] تك�ون ج�زًءا م�ن .  )3() يكون جزًءا من الك�4م المش�تمل عل�ى الع�ام 

ولم��ا كان��ت د]ل��ة الع��ام عن��د المفس��رين وجمھ��ور . ال��نص ال��ذي ورد في��ه ب��ل مس��تقلة عن��ه 

ف4 إشكال بينھم على جواز تخص�يص الق�رآن العظ�يم  –كما مّر آنفاً  –اKصوليين د]لة ظنية 

ف��ي ذك��ر بع��ض اKدل��ة  وبن��اًءا عل��ى ذل��ك فق��د اش��تركت مص��ادر ك��4 العلم��ين. بال��دليل الظن��ي 

  :المنفصلة التي يجوز بھا تخصيص النص القرآني العام ، ويُمكن حصرھا بنوعين 

  :ويقع ھذا التخصيص على أربعة أصناف   :التخصيص اللفظي : النوع اiول 

  :تخصيص القرآن بالقرآن : اiول 

                                                
: وم��ن أص��ول الفق��ه +  2/455: البرھ��ان ف��ي عل��وم الق��رآن ، الزركش��ي : ف��ي عل��وم الق��رآن ) ظ(  (1)

مفت��اح الوص��ول إل��ى عل��م +  2/35:  س��بكيالجم��ع الجوام��ع وش��رحه ، +  66/ 3: المحص��ول ، ال��رازي 
 . 2/25: أصول الفقه وقواعد ا]ستنباط ، الصفار +  1/356: اKصول ، أستاذنا الدكتور البھادلي 

  . 128/عبد ا]مير كاظم زاھد.د ،استاذناقضايا لغوية ،+  310/ أصول اKحكام ، حمد الكبيسي ) ظ(  (2)
  . 213/ اKنموذج ، فاضل عبد الرحمن   (3)
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م�اء عل�ى إمك�ان ويُقصد ب�ه تخص�يص عم�وم الق�رآن ب�القرآن ، وق�د اتفق�ت كلم�ات العل         

  ﴾ َواْلُمَطلَّقَاُت يَتََربَّْص�َن ِبأَْنفُِس�ِھنَّ ث4َثَ�ةَ قُ�ُروٍء  ﴿:وقوعه عق4ً ووقوعه شرعاً ففي قوله تعالى

، ف��ان لف��ظ المطلق��ات جم��ع محل��ى ب��اKلف وال��4م يش��مل الم��دخول بھ��ا وغيرھ��ا ،  ) 228/ البق��رة ( 

م��وم غي��ر م��راد ؛ ل��ذا فق��د خص��ص وذوات الح��يض وغي��رھن ، والحام��ل وغيرھ��ا ، وھ��ذا الع

يَ�ا أَيُّھَ�ا الَّ�ِذيَن آَمنُ�وا إَِذا  ﴿: بإخراج غير المدخول بھا منه ف4 تج�ب عليھ�ا الع�ّدة بقول�ه تع�الى 

ٍة تَْعتَ�� ��وھُنَّ فََم��ا لَُك��ْم َعلَ��ْيِھنَّ ِم��ْن ِع��دَّ          ﴾ ونَھَا دُّ نََكْح��تُُم اْلُمْؤِمنَ��اِت ثُ��مَّ طَلَّْقتُُم��وھُنَّ ِم��ْن قَْب��ِل أَْن تََمسُّ

َوأُو]ُت  ﴿: الم��رأة الحام��ل ، كم��ا ف��ي قول��ه تع��الى م��ن الحك��م الع��ام ، وخرج��ت  ) 49/ اKح��زاب ( 

، وعدتھا ق�د تك�ون أكث�ر م�ن ث4ث�ة ق�روء ) 4/ الط�4ق ( ﴾... اKَْْحَماِل أََجلُھُنَّ أَْن يََضْعَن َحْملَھُنَّ 

  . )1(التي نصت عليھا اyية على تفصيل في كتب الفقه 

  :   مقطوعة الصدورتخصيص القرآن بالسنة ال: الثاني 

وھ���ي المت���واترة أو  –و] خ���4ف ف���ي ج���واز تخص���يص الق���رآن بالس���نة المقطوع���ة          

]ن الس�نة المقطوع�ة .  )2(المحفوفة بالقرائن القطعية ، بل ] خ4ف ف�ي وقوع�ه ف�ي الش�ريعة 

ف�ان فيھ�ا ال�نص والظ�اھر  –ل�ة الق�رآن الك�ريم كالقرآن معلومة من حيث السند ، ود]لتھا كد]

  .وفيھا المجمل ، ولذا يجوز أن تخصص القرآن وا]تفاق حاصل على ذلك 

ومن الشواھد عل�ى ذل�ك تخص�يص آي�ات المواري�ث ، ب�إخراج القات�ل والك�افر ، بقول�ه          

] يت���وارث أھ���ل : ((  ) علي���ه وآل���ه وس���لمص���لى هللا(، وقول���ه  )3()) ] مي���راث للقات���ل : ((  )ص���لى هللا علي���ه وآل���ه وس���لم(

  .فان الحديث استثنى القاتل والكافر من وراثة المسلم والمقتول .)4())ملتين

                                                
مختل�ف الش�يعة ، +  337/ا]نتص�ار ، المرتض�ى  +  5/104: إ]م ، الش�افعي : من كت�ب الفق�ه ) ظ(  (1)

: ج�امع البي�ان ، الطب�ري : م�ن كت�ب التفس�ير ) ظ(و .  2/20: المبسوط ، السرخسي +  5/60: الطوسي 
 =، القط��بالق��رآن فق��ه+  9/339: تفس��ير الثع��البي، الثعلب��ي+  10/34: الطوس��ي التبي��ان ، +  28/181
) ظ(و .  19/321: ي الميزان ، الطباطبائ+  28/137: ي روح المعاني ، اyلوس+  2/161: الراوندي =

  . 340/ 1: عدة اKصول ، الطوسي+  1/43: اص، الجصالفصول في اKصول : كتب اKصول من
 . 2/291:   الع4مة الحلينھاية الوصول ، +  2/102: المستصفى ، الغزالي ) ظ(  (2)
  .، الباب السابع من أبواب موانع ا6رث  31-30/ 28: وسائل الشيعة ، الحر ألعاملي   (3)
  .، الباب اKول من أبواب موانع ا6رث  15/  26: ن .م (4)
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ويراد من ذلك تخصيص القرآن بخبر اyح�اد ، و] :تخصيص القرآن بالسنة الظنية : الثالث 

واتر ، والمفسرون مع يُمكن ذلك إ] إذا حفت به القرائن التي ترتقي به إلى مستوى الخبر المت

، ف��ان مبن��اھم ف��ي د]ل��ة الع��ام ھ��و الظني��ة ]  (*)جمھ��ور اKص��وليين متفق��ون عل��ى ج��واز ذل��ك 

ن�ة القطعية ، فيجوز للظني أن يخصص الظني الع�ام فك4ھم�ا بمس�توى واح�د ، وان الس�نة مبيّ 

  .للعام القرآني  –وان كانت ظنية  –للقرآن ف4 إشكال في تخصيصھا 

، عم�وم في�ه ج�واز النك�اح )  24/ النس�اء (  ﴾..َوأُِحلَّ لَُكْم َم�ا َوَراَء َذلُِك�مْ  ..﴿: ه تعالى فقول        

، وقد أجازوا إجماعاًً◌ تخصيصه بقول�ه  )1(بين الرجل والمرأة إ] المحارم التي ذكرتھا اyية 

كم��ا اتق��وا عل��ى ص��حة  ، )2()) ] ت��نكح الم��رأة عل��ى عمتھ��ا و] خالتھ��ا : ((  )ص��لى هللا علي��ه وآل��ه وس��لم(

ُ اْلبَْيَع   ﴿: تخصيص عموم قوله تعالى  ص�لى هللا علي�ه وآل�ه (بم�ا روي عن�ه )  275/ البق�رة (  ﴾ َوأََحلَّ هللاَّ

، فاستثنى م�ن  )3( ))ثمن الخمر ومھر البغي وثمن الكلب الذي ] يصطاد من السحت: ((  )وسلم

  .حلية البيع الخمر والكلب 

بالذكر ھنا أن يشير الباحث إلى تخصيص عموم الس�نة المطھ�رة ب�القرآن  ومن الجدير         

م��ع قلت��ه ، وم��ن تطبيقات��ه فيھم��ا .  )4(الك��ريم ، ] س��يما وان��ه وارد ف��ي مص��ادر ك��4 العلم��ين 

هللا ف��إذا قالوھ��ا  أُم��رت أن أُقات��ل حت��ى يقول��وا ] ال��ه إ]: ((  )ص��لى هللا علي��ه وآل��ه وس��لم(تخص��يص قول��ه 

                                                                                                                                                  
فيما منع اصوليو الحنفية ومن تابعھم تخصيص العام بخبر الواحد ؛ ]ن العام عندھم د]لته قطعي�ة و]  (*)

ل�م يق�ل الخب�ر ) ص(لت�ه ظني�ة أن يخص�ص ذا الد]ل�ة القطعي�ة إذ يحتم�ل أن يك�ون الرس�ول يمكن لم�ن د]
: اKحك�ام ، اyم�دي ) ظ. (المنقول آحاداً ، أما العام من الكتاب العزيز أو الس�نة المت�واترة فقطع�ي الثب�وت 

   . 158/ إرشاد الفحول ، الشوكاني +  2/327
  . ﴾... حرمت عليكم أمھاتكم وبناتكم  ﴿: قوله تعالى والتي تبدأ من  23/ سورة النساء   (1)
تفس�ير +  3/167: التبي�ان ، الطوس�ي +  1/44: أحك�ام الق�رآن ، الجص�اص : من كتب التفسير ) ظ(  (2)

الفصول : من كتب اKصول ) ظ(و.  2/413: كنز الدقائق ، محمد ألمشھدي + 3/285: الثعلبي ، الثعلبي 
معارج اKصول ، المحقق الحل�ي +  3/335: المحصول ، الرازي +  1/145: في اKصول ، الجصاص 

: والح��ديث أخرج��ه البخ��اري ف��ي ص��حيحة .  238/ الفص��ول الغروي��ة ، محم��د حس��ين الح��ائري +  172/
: من ] يحضره الفقيه ، الصدوق +  5/425: الكافي ، الكليني +  4/136: مسلم في صحيحة +  6/178
3/411 .  

: الدر المنثور ، الس�يوطي +  1/170: تفسير ألقمي ، ألقمي +  6/327: بيان ، الطبري جامع ال) ظ(  (3)
تحريرات في +  3/676: من كتب اKصول ، تعليقه على معالم اKصول ، علي القزويني ) ظ(و.  2/284

 . 4/303: اKصول 
المحصول ، : أصول الفقه  ومن.  2/46: ا6تقان في علوم القرآن ، السيوطي : من علوم القرآن ) ظ(  (4)

  . 3/80: الرازي  
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واس��تقبلوا قبلتن��ا وذبح��وا ذبيحتن��ا فق��د حرم��ت دم��اؤھم وأم��والھم إ] بحقھ��ا  وص��لوا ص��4تنا

  ﴾َحتَّ��ى يُْعطُ��وا اْلِجْزيَ��ةَ َع��ْن يَ��ٍد َوھُ��ْم َص��اِغُرونَ   ﴿: ، بقول��ه تع��الى  )1()) وحس��ابھم عل��ى هللا 

  . ) 29/ التوبة (

  :ي  للبّ االتخصيص : النوع الثاني 

أو العقل أو الحس أو السيرة ونحوھا ، وإنما س�مي  قد يقع التخصيص بواسطة ا6جماع        

  :Kلفاظ ، وفي ما يأتي بيان ذلك بالتخصيص أللبي Kنه ] يستند إلى ا

  

      :(*)ا>جماع  .1

اتف�اق ) ھـ 631:ت(ويعني تخصيص عموم القرآن با6جماع ، وقد نقل اyمدي              

بل�غ الحجي�ة إ] إذا ك��ان كاش�فاً ع��ن رأي ، وھ�و عن�د اKمامي��ة ] ي )2(العلم�اء عل�ى ج��وازه 

  . )3( المعصوم ، من دون اعتبار لعدد المتفقين

فمث4ً ، اتفق الفريقان عل�ى تخص�يص عم�وم آي�ة المواري�ث ب�إخراج الرقي�ق منھ�ا           

وك�ذلك إجم�اعھم .  )4(با6جماع ، ف4 يرث العبد سيده إذا مات اKخير ول�م يك�ن ل�ه وارث 

ف��ادعي ع��دم الخ��4ف ف��ي حرم��ة ل��بس ( لمخ��يط عل��ى الرج��ل المح��رم عل��ى حرم��ة ل��بس ا

، بل أن النصوص العام�ة ل�م  )5() المخيط ، ولم توجد رواية دالة على الحرمة بھذا النحو 

                                                
ج��امع ) ظ(و.  8/11: ، ب��اب ] ي��رث المس��لم الك��افر  ضص��حيح البخ��اري ، البخ��اري ، كت��اب الف��رائ  (1)

+  1/172: تفس��ير القم��ي ، القم��ي +  7/30: البح��ر المح��يط ، أب��و حي��ان +  2/266: البي��ان ، الطب��ري  
  . 526/ البيان ، السيد الخوئي 

وف��ي .  3/15: الق��اموس المح��يط ، الفي��روز آب��ادي . الع��زم ، ويعن��ي ا]تف��اق : جم��اع لغ��ة يعن��ي  ا6 (*)
اتفاق أھل الح�ل : ( ھو : ولكنه اتفاق خاص وله تعريفات عديدة ، منھا . فھو بمعنى ا]تفاق : ا]صط4ح 

  . 3/97: أصول الفقه ، المظفر ) والعقد من المسلمين على حكم شرعي 
وف��ي .  3/15: الق��اموس المح��يط ، الفي��روز آب��ادي . الع��زم ، ويعن��ي ا]تف��اق : لغ��ة يعن��ي  ا6جم��اع (*)

اتفاق أھل الح�ل : ( ھو : ولكنه اتفاق خاص وله تعريفات عديدة ، منھا . فھو بمعنى ا]تفاق : ا]صط4ح 
 . 3/97: أصول الفقه ، المظفر ) والعقد من المسلمين على حكم شرعي 

أص��ول الفق��ه ، +  1/146: الفص��ول ف��ي اKص��ول ، الجص��اص  +  2/327: ، اyم��دي اKحك��ام ) ظ(  (2)
  . 79/ 2: البھادلي . مفتاح الوصول إلى علم اKصول ، أستاذنا د+  3/97: المظفر 

  . 232/ عدة اKصول ، الطوسي ) ظ( )(3
جواھر +  7/322 :الشرح الكبير ، عبد الرحمن بن قدامه +  1/44: أحكام القرآن ، الجصاص ) ظ( (4)

 . 100/ الزكاة ، الشيخ اKنصاري +  78/ 23: الك4م ، الجوھري 
  . 1/185: تقريرات الحج ، الَكلبايَكاني ) ظ(، و 2/400: جامع المدارك ، الخوانساري   (5)
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تحرم ذلك ؛ ونصت على جواز لبس السراويل والثياب ونحوھا ، وم�ا ذل�ك إ] تخص�يص 

  . )1(ا6جماع لھذه اKدلة العامة 

   :(*)العقل  .2
ومثل ا6جماع العقل ، فان�ه ق�د يخص�ص العم�وم ال�وارد ف�ي الق�رآن الك�ريم ؛ Kن�ه               

يصلح أن يكون قرينة توجب صرف ظاھر الك4م العام إلى الخاص ، فان العق�ل يحك�م بحم�ل 

َكــاَة َواْرَكُعــوا َمــعَ ﴿ أدل��ة العب��ادات ال��واردة ف��ي قول��ه تع��الى ــالَة َوآُتــوا الز اِكِعينَ  َوَأِقيُمــوا الصالــر﴾ 

، الظاھرة في العموم على البالغين العق4ء ، القادرين عل�ى امتث�ال التكلي�ف ، و] )  43/ البقرة (

لتع�ذر الطاع�ة عل�يھم ، شك أن الصبيان والمجانيين والع�اجزين مس�تثنون م�ن ھ�ذا التكلي�ف ، 

ن للعق�ل أن صين في علوم القرآن وجمھور اKصوليين جواز ذلك ، فانه يمك�ومذھب المتخص

يخصص عموم كل نٍص ورد في�ه الخط�اب بتك�اليف ش�رعية عل�ى س�بيل العم�وم ب�إخراج م�ن 

  .) 2(ليس أھ4ً للتكليف ؛ Kنه يأبى خطاب من ] يفھم والعاجز 

َ َعلَى ُك�لِّ َش�ْيٍء قَ�ِديرٌ  ﴿وقد توھم بعضھم ، فقال بتخصيص عموم قوله تعالى           ﴾ إِنَّ هللاَّ

ھنا ھي من المجاز المشھور وإنھا ] تفي�د ) كل(، بمخصص عقلي ، وادعاء إن  ) 20/ البقرة ( 

  . )3( العموم

وان . والح��ق أن ھ��ذه اyي��ة ھ��ي م��ن اyي��ات الباقي��ة عل��ى عمومھ��ا و] مخص��ص لھ��ا           

النص الوارد فيه العموم يشمل كل ما اقتضاه اللفظ الوارد ، وكل ما اقتضاه الخط�اب ، ] ك�ل 

                                                
 بداية المجتھد ونھاية+  3/226: المغني ، عبد هللا بن قدامه +  4/3: أصول الفقه ، السرخسي ) ظ(  (1)

تسير الكريم الرحمن +  84/ 2: تفسير البحر المحيط ، أبو حيان +  1/262: ابن رشد الحفيد : المقتصد 
  .53/ 5: أضواء البيان ، الشنقيطي +  91/ في ك4م المنان ، عبد الرحمن السعدي 

المدرك ( أو ھو  1/200: التبيان ، الطوسي ) ھو العلم اKول الذي يزجر من قبيح الفعل : ( العقل (*)
  . 270/ 1: جامع أحكام القرآن ، القرطبي ) ل�شياء على ما ھي عليه في حقائق المعاني 

روح +  2/82: مفاتيح الغيب ، الرازي +  6/336: من كتب التفسير ، التبيان ، الطوسي ) ظ( (2)
القرآن ،  ا]تقان في علوم+  1/78: فقه القرآن ، القطب الراوندي +  2/133: المعاني ، اyلوسي 

 2/459: ا]حكام ، اyمدي +  3/96: المحصول ، الرازي : من كتب اKصول ) ظ(و.  2/46: السيوطي 
  . 467/ 1: ميزان اKصول ، السمر قندي + 
روح المعاني ، اyلوسي +  1/92: البحر المحيط ، أبو حيان +  2/81: مفاتيح الغيب ، الرازي ) ظ(  (3)
 :1/180 . 
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لزم التخصص ] التخص�يص ( لو كانت من المجاز المشھور ) كل(ثم أن .  )1(جود ما ھو مو

وق�د أش�ار البح�ث إل�ى الف�رق .  )2()في عالم ا]دعاء وھذا يقرب من ذوق أھ�ل اKدب والش�عر

  .بين التخصص والتخصيص في ثنايا اKطروحة 

  

   : المخصص الحسيّ   .3

ي��درك بأح��د الح��واس ، كالبص��ر أو ويقص��د ب��ه المخص��ص ال��ذي يس��تند إل��ى الح��س ، أي     

اللمس أو الذوق وغيرھا من الح�واس ، إذ يك�ون دا]ً عل�ى خ�روج بع�ض أف�راد الع�ام ع�ن أن 

)  69/ النحـل ( ﴾  ..ُثم ُكِلي ِمـْن ُكـل الثَمـَراتِ  ..﴿ كما في قوله تعالى. يشملھا الحكم على الجميع 

لم��راد أف��اد التبع��يض ، ف��4 يك��ون ا) م��ن(، ف��ان اyي��ة وان ك��ان ظاھرھ��ا العم��وم إ] أن ح��رف 

،  )3()أي من الذي جعلتـه رزقـك((:، بل خصه المفسرون بقولھم عموم اKكل من جميع الثمار

وھذا التخصيص لعموم اyية إنما اس�تند إل�ى ،  )4() من كل ثمرة تشتهينها مرها وحلوهـا ( أو 

نع�م ل�و . النح�ل م�ن جمي�ع الثم�ار  إذ ] يمكن أن يكون اKمر باKكل في اyي�ة أن يأك�ل.الحس 

فكل إذا تق�دمت اقتض�ت . ( لكانت للعھد ولوجب ذلك ) هـاِ ُكلالثَمَراِت ُثم ُكِلي ِمْن (: قال تعالى 

) معھ�وداً  ما6حاطة بالجنس وإذا تأخرت اقتضت ا6حاطة بالمؤكد بتمام�ه جنس�اً ش�ائعاً ك�ان أ

  .يد ما وقع تحت حكم العام ، فا6دراك الحسي إذا وسيلة من وسائل تحد) 5(

  :  (*)سيرة المتشرعة   .4

                                                
  .4/338: كام في أصول ا]حكام ، ابن حزم الظاھري ا]ح) ظ(  (1)
  . 4/243: تفسير القرآن الكريم ، مصطفى الخميني  (2)
: زاد المس�ير ، اب�ن الج�وزي +  6/404: التبيان ، الطوسي ) ظ(، و 1/24: تفسير السلمي ، السلمي   (3)
4 /340 .  

زبدة البيان ، +  2/336: مع ، الطبرسي جوامع الجا) ظ(، و 3/408: تفسير البيضاوي ، البيضاوي   (4)
 . 641/ ا]ردبيلي 

(5)
  . 4/320: البرھان في علوم القرآن ، الزركشي   
والمقي�اس ف�ي . وھي صدور فئة من الناس ينتظمھا دين معين أو م�ذھب مع�ين ع�ن عم�ل م�ا أو ترك�ه  (*)

 . 192/ للفقه المقارن  اKصول العامة. حجيتھا كشفھا عن فعل المعصوم أو اقراره كشفاً قطعياً 
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وھي تصلح أيض�اً أن تك�ون مخصص�ة لعموم�ات الق�رآن الك�ريم ، كم�ا ف�ي قول�ه            

 يَا أَيُّھَا النَّبِيُّ قُْل Kَِْزَواِج�َك َوبَنَاتِ�َك َونَِس�اِء اْلُم�ْؤِمنِيَن يُ�ْدنِيَن َعلَ�ْيِھنَّ ِم�ْن َج4بِي�بِِھنَّ  ﴿: تعالى

، فان الج4بيب ع�ام يش�مل ك�ل م�4ءة تس�تر الم�رأة بھ�ا رأس�ھا وص�درھا )59/اKح�زاب (  ﴾

، إ] أن  س��يرة  المتش��رعة خصص��ته بم��ا يك��ون فضفاض��اَ واس��عاً ]  )1(وس��ائر جس��دھا 

  . )2(جسد المرأة فيبرز مفاتنھاصق على يحكي ما تحته و] يلت

إذا صنعت ظھ�وراً ف�ي التخص�يص فان�ه  )3(ويفھم من ذلك أن كل قرينة لبيّه معبرة         

يك��ون حج��ة فيحتم��ل عليھ��ا الع��ام ، وھ��ي تص��لح أن تك��ون م��ن التخص��يص المنفص��ل أو 

كال����دليل العرف����ي . المتص����ل إذا ص����رف اللف����ظ الع����ام إل����ى بع����ض أف����راده ومص����اديقه 

مم�ا ] يس�ع المق�ام ل�ذكرھا ويمك�ن مراجعتھ�ا لم�ن رام . والتخصيص بالمفھوم ، ونحوھ�ا 

  . )4( ة في مطو]ت الكتبا]ستزاد

نتيجت���ين  –المتص���ل والمنفص���ل  –ويس���تنتج الباح���ث م���ن استعراض���ه لھ���ذين التخصيص���ين 

  : ھامتين

أن ال���دليل الخ���اص يتق���دم عل���ى ال���دليل الع���ام ويخصص���ه س���واء ك���ان الخ���اص          :اiول���ى 

اع أو متص4ً بالعام أو كان منفص4ً ، وسواء كان الخ�اص المنفص�ل آي�ة أو رواي�ة أو إجم�

وس��بب ھ��ذا التخص��يص ھ��و الظھ��ور وحك��م العق��ل بلزوم��ه دفع��اً . عق��ل أو س��يرة ونحوھ��ا 

  .       )5( للمعصية أو الوقوع في التناقض

                                                
  . 2/23: مجمع البحرين ، الطريحي +  1/273: لسان العرب ، ابن منظور ) ظ( (1)
: التبيان ، الطوسي +  18/219: جامع البيان ، الطبري +  486/ 3: احكام القرآن ، الجصاص ) ظ(  (2)
س ف��س قنوات��ه المذھبي��ة ، فق��د الج��ن) ظ(و.  4/259: تقري��ب الق��رآن ال��ى اKذھ��ان ، الش��يرازي +  8/361

  . 160/ الدكتور احمد الوائلي 
إنما قيدت القرينة با]عتبار 6خراج بعض القرائن والمخصصات غير المعتبرة مما وقع فيھا الخ4ف   (3)

اKحك�ام : لمزيد من التفصيل ) ظ. (بين العلماء ، كالقياس ونحوه إذ ذھب بعضھم إلى أنھا تخصص العام 
  . 2/318: نھاية الوصول +  536/ 2: ، اyمدي 

إرش����اد الفح����ول ، +  1/130: كش����ف اKس����رار ، البخ����اري +  1/303: المعتم����د ، البص����ري ) ظ(  (4)
  ..وغيرھا، 135/ الشوكاني 

  . 2/20: أصول الفقه وقواعد ا]ستنباط ، آية هللا الصفار ) ظ(  (5)
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أن ال��دليل الع��ام بع��د التخص��يص يبق��ى حج��ة ف��ي اKف��راد الباقي��ة الت��ي ل��م يس��تثنھا  :الثاني��ة 

العب��د تحقيق��ه ف��ي مق��ام  الخ��اص ؛ ]ن الم��ولى الحك��يم حينم��ا جع��ل الحك��م عام��اً أراد م��ن

  .ا]متثال ، لتحقق الطاعة له سبحانه والعمل بما يريد 

وحينما جعل الحكم خاصاً استثنى من الع�ام بع�ض اKف�راد ، ف�4 يل�زم العب�د إطاع�ة         

الحك�م الع��ام ف��ي الف��رد الخ�اص ، ولك��ن ] يمك��ن للعب��د أن يت��رك ك�ل أف��راد الع��ام ل��ذا يبق��ى 

أن الع�ام حج�ة ف�ي : ه في باقي اKفراد وھ�و م�ا عب�روا عن�ه ب�القول الحكم العام على حجيت

  . )1(الباقي من اKفراد بعد التخصيص 

  :ومما تقدم يمكن للبحث أن يستنتج ما يأتي 

. إن المفس���رين واKص���وليين ق���د اس���تعملوا لف���ظ الخص���وص والخ���اص بمعن���ى واح���د   .1

خصوص فھو لفظ يستعمل أن الخاص ھو لفظ موضوع لمعنى واحد ، وأما ال: والصحيح 

 .للعام المراد به الخصوص ، أي أريد بالعام واحد 

وان كانوا أكثر دقة في تناولھم للخاص من المفسرين إ] أن الخاص عند  –إن اKصوليين  .2

 .المفسرين أشمل وأعم منه عند اKصوليين 

ي ال�دليل على جواز تخصيص العام ، وإنما وق�ع الخ�4ف بينھم�ا ف� ان ك4 الفريقين متفق  .3

المخصص ؛ إذ ذھب المفسرون إلى جواز تخصيص العام بأي دليل سواء كان متص�4ً أم 

وأم��ا أص��وليو الحنفي��ة فق��د رفض��وا التخص��يص بالمنفص��ل واعتب��روه نس��خاً . منفص��4ً 

 .وجّوزوا التخصيص بالمتصل فقط 

 : أن ھذا الخ4ف مما قد ترتب عليه أمران   .4

بال���دليل الظن���ي ، بينم���ا ] يج���وز  –عن���د المفس���رين  –أن الع���ام يج���وز تخصيص���ه  :اiول 

  .تخصيصه إ] بما ھو قطعي عند اKصوليين من الحنفية 

أن الخاص المعارض للعام إذا كان متقدماً على العام في النزول ، كان العام ناس�خاً  :والثاني 

نفي�ة وم��ن الح ن ك4ھم��ا قطع�ي الد]ل��ة عن�د أص��وليّ للخ�اص باعتب�ار تس��اويھما ف�ي الد]ل��ة ف�أ

بينم�ا ] يك�ون ك�ذلك عن�د المفس�رين وجمھ�ور اKص�وليين ؛ ]ن الع�ام ظن�ي الد]ل�ة . تابعھما 

                                                
كفاية اKص�ول +  2/131: يخ ا]نصاري  مطارح اKنظار ، الش+  443/ 2: اKحكام ، اyمدي ) ظ(  (1)

  . 218/  ند، اyخو
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والخاص قطعي الد]لة و] تقع المعارضة بين الظني والقطعي ، بل يقدم القطعي على الظني 

  .في حال التعارض 

           

  

  

  
  المبحث الثاني

  عند المفسرين واiصوليين المطلق والمقيد

  

يُعد علم المطلق والمقيد من المباحث المھمة ؛ لما له من أثر كبير ف�ي اس�تنباط اKحك�ام         

الشرعية من جھة ، والكشف عن مراد هللا تعالى من النصوص القرآنية م�ن جھ�ة أُخ�رى عن�د 

  .اKصوليين والمفسرين 

المفس��رين  –ريقين م ف��ي مص��ادر ك��4 الف��ل��وق��د اقتض��ت منھجي��ة البح��ث دراس��ة ھ��ذا الع        

وبي��ان نق��اط ا]تف��اق وا]خ��ت4ف بينھم��ا ، م��ا يُع��ين ف��ي تحدي��د وظيف��ة المطل��ق  –واKص��وليين 

  :يتضمن : والمقيد عندھما ، وذلك في أربعة فروع 

  .بيان مفھوم المطلق والمقيد عند المفسرين واKصوليين  :الفرع اiول 

  .ك4 الفريقين بيان حكم المطلق والمقيد عند  :والفرع الثاني  

  .بيان الفرق بين ا]ط4ق والعام والتقييد والتخصيص  :والفرع الثالث  

  .وقبل ذلك تجدر ا6شارة إلى معناھما اللغوي إتماماً للفائدة المرجوة  

: ظھ��ر م��ن خ��4ل تتب��ع الباح��ث للمعن��ى اللغ��وي للمطل��ق والمقي��د أن المطل��ق ھ��و بمعن��ى       

وأما المقيد فيدل معناه على إلزام الشيء بصفة ما وحص�ره   )1(ع ا6رسال والتخلية من الموان

 وتحديده من دون شيوعه وھو رافع ل�بھام حاصر للمعنى مشخص للمراد مانع م�ن ا]لتب�اس

                                                
 . 1/226: لسان العرب ، ابن منظور +  420/ 3: معجم مقاييس اللغة ، ابن فارس ) ظ( (1)
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، ويظھر مما تقدم أن المطلق والمقيد نوعان من أنواع الخاص باعتبار أن ك4 منھم�ا ي�دل  )1(

  .على معنى واحد على سبيل التناوب 

  :مفھوم المطلق والمقيد عند المفسرين واiصوليين  :الفرع اiول 

  :المطلق عند المفسرين  :أو�ً 

ل��م يك��ن المفس��رون ف��ي ص��دد تعري��ف المطل��ق ، ول��م يض��عوا ل��ه ح��داً مح��دوداً ، وانم��ا         

واء ك4مھ��م وتفس��يراتھم ض��مناً م��ن خ��4ل تتب��ع كلم��اتھم ف��ي أط��اس��تقرا البح��ث الح��ّد للمطل��ق 

  .آنية القر

،  )2() م��ا يص��لح في��ه التقيي��د : ھ��و ) : ( ھ��ـ  460: ت (ف��المطلق ع��ن الش��يخ الطوس��ي         

ھ���و المتن���اول لك��ل م���ا يص���لح أن يك��ون بمكان���ه م���ن ) : ھ��ـ  538: ت ( وعن��د الزمخش���ري 

، وأب�ي حي�ان اKندلس�ي    )4()ھ�ـ  606: ت ( ونظير ذلك وجده البح�ث عن�د ال�رازي . )3(جنسه

  .    )5()ـ ھ 754: ت ( 

: ت ( ، فيم��ا ي��رى القرطب��ي  )6( )م��ا يقتض��ي إبھام��اً وش��يوعاً : ( المطل��ق ھ��و : وقي�ل          

وذھ�ب اب�ن ق�يم .   )7( م�ا ل�يس في�ه ش�رط و] تقيي�د و] بي�ان قص�د: أن المطلق ھو ) ھـ  671

: ت ( وطي وعند الس�ي.  )8(ما ] تعيين فيه : في تحديده للمطلق بأنه) ھـ  751: ت ( الجوزية

  . )10()) ب4 قيد  )9(الدال على الماھية : (( ھو ) ھـ  911

  . )11( ))ما خ4 من كل متعلق مقيد محدد ((وحده بعض ا6ع4م المحدثين بأنه       

ھو اللفظ ( فيما صرح أستاذنا الع4مة الدكتور محمد حسين الصغير بأن المراد بالمطلق       

  .)1())حدود و] تحتجزه شروط ، فھو جاٍر على إط4قه الذي ] يقيده قيد و] تمنعه

                                                
  . 5/44: معجم مقاييس اللغة +  1/446: الصحاح ، الجوھري ) ظ) ((1

  . 350/ 6: التبيان ، الطوسي  (2)
  . 1/549،  1/345،  1/205 :الكشاف ، الزمخشري ) ظ( (3)
  . 32/15: مفاتيح الغيب ، الرازي ) ظ((4)
  . 2/419: البحر المحيط ، أبو حيان ) ظ((5)

 . 1/69: ا]نتصاف بھامش الكشاف ، أحمد بن المنير ا]سكندري  )(6
 . 246،  8/191: ا6حكام في أصول اKحكام ، القرطبي ) ظ((7)
 .89/قيم الجوزية  التبيان في أقسام القرآن ، ابن(8)

 .تعني حقيقة الشيء : الماھية  )(9
 . 2/82: ا6تقان في علوم القرآن ، للسيوطي  (10)
  . 107،  2/33التفسير البياني للقرآن ، بنت الشاطئ ،  (11)
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  .فيكون بذلك دا]ً على جميع الوجوه ألممكنه له       

والبحث ھنا ليس في صدد بيان الراجح من ھ�ذه التعريف�ات الت�ي ] تتع�دى ح�دود معن�اه        

ء ك4مھ�م واط�اللغوي ، خاصة وإنھا تمثل محاولة ]س�تنتاج تص�وراتھم لمفھ�وم المطل�ق م�ن أ

  .ومن جوف تفسيرھم ل�يات التي يرد فيھا اللفظ مطلقاً ، أو التي يرد فيھا اللفظ مقيداً 

أن المطل�ق يُ�راد ب�ه  –كما ھو الظاھر م�ن جمل�ة التعريف�ات  –ولكن تجدر ا6شارة ھنا         

ن�ه ن�ص مطل�ق فھ�و مج�از ؛ Kن ال�نص ] يك�ون مطلق�اً ؛ K: ذات اللفظ ] ال�نص ، وإذا قي�ل 

  .متضمناً Kلفاظ عديدة ، وإنما ُسمي بذلك بلحاظ وجود لفظ مطلق في ذلك النص 

  : المطلق عند اiصوليين : ثانياً 

مختلفة في اللف�ظ  )2( ن فقد عرفوا المطلق بتعريفات متقاربة في المعنىووأما اKصولي   

رين ، ول��يس ، يخت��ار البح��ث تعريف��اً واح��داً منھ��ا لتطابق��ه م��ع تعري��ف المطل��ق عن��د المفس��

وم الق��رآن ل��لرجحان��ه عل��ى بقي��ة التعريف��ات ؛ Kن الھ��دف م��ن ھ��ذا البح��ث معرف��ة وظ��ائف ع

المشتركة بين العلمين وھذا ] يستلزم الترجيح ب�ين اyراء ، وإنم�ا يس�تلزمه ذل�ك عن�د دراس�ة 

  .جزئية معينة في علم ما 

ب4 قيد من وحدة أو غيرھ�ا ،  المطلق الدال على الماھية: (( والتعريف المختار ھو أن         

) ب�4 قي�د م�ن وح�دة أو غيرھ�ا ( ، إذ يخ�رج بعب�ارة  )3( )) *شاھد ، جريمة ، وحيوان : كلفظ 

ا أفراد ، وبناًء علي�ة ف�ان اللف�ظ المطل�ق يش�مل مالواحد بالشخص أو بالنوع ؛ Kنه يندرج تحتھ

خاص باعتبار انه دال عل�ى المعنى الواحد بالصنف أو الجنس فقط ؛ فلفظ المطلق يكون من ال

                                                                                                                                                  
 .9/ الصغير . مصطلحات أساسية في حياة علوم القرآن ، د (1)

ھ�و اللف�ظ ال�دال عل�ى م�دلول ش�ائع ف�ي : ( ، فقال  3/3: عرفه اyمدي في اKحكام في أصول ا6حكام  )(2
) دا]ً على الحقيقة من حيث ھي ھي ا6ط4ق كون اللفظ( ،  3/143: ، وفي المحصول ، الرازي ) جنسه 

/ ، وفي مع�الم ال�دين ، الع�املي ) ھو الدال على الماھية : (  91/ ارج اKصول ، المحقق الحلي ع، وفي م
يع في جنسه ، بمعنى كونه حصة محتملة لحصص كثيرة مما يندرج تحت أمر ھو ما دل على شا: (  149

وعرف�ه ال�دكتور الزلم�ي ف�ي أص�ول .  143/ ، ونظير ذلك في زب�دة اKص�ول ، الش�يخ البھ�ائي ) مشترك 
لفظ دال على ماھية مشتركة بين عّدة أنواع أو أصناف أو أفراد :  ( ، بأنه   317/ الفقه في نسيجه الجديد 

  ) .Kن يُراد به أي واحد منھما على سبيل التناوب قبل التقييد يصلح 
 .شاھد الزور ، وجريمة القتل ، وحيوان أليف : ويقابلھا في المقيد (*) 
  .  66/ 2: جمع الجوامع وشرحة ، ألسبكي   (3)
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معن��ى واح��د ، وم��ن المش��ترك المعن��وي باعتب��ار م��ا ين��درج تح��ت ھ��ذا المعن��ى م��ن اKن��واع 

  . ) 1(واKصناف 

   سه المراد عند اKصوليين  فومن ذلك يتبين أن المراد من لفظ المطلق عند المفسرين ھو ن     

  :المقيد عند المفسرين  : ثالثاً 

الق�رآن الك�ريم وتس�المھم عل�ى أن  س�رين للمقي�د ف�ي ألف�اظفتعمال المعلى الرغم من اس       

د]لته وأثره في تحديد المعنى المراد من اyية الوارد فيھ�ا ، وأھميت�ه ف�ي عملي�ة تحلي�ل لمقيد ل

قرين�ة عل�ى التص�رف ف�ي ظھ�ور ( اyيات القرآنية والكشف عن معانيھا وأس�رارھا ، فالمقي�د 

، إذ م��ا م��ن لف��ظ مقي��د ي��أتي ف��ي الق��رآن إ] لغاي��ة معين��ة ، ف��ان  وتحدي��د إط4ق��ه )2( )المطل��ق 

ف��ي بط��ون كت��بھم بعناي��ة   -عل��ى ح��ّد اط��4ع الباح��ث  –المفس��رين ل��م يتطرق��وا إل��ى مفھوم��ه 

وتوضيح ، إ] أن استعمالھم له كان بنفس معناه في أصول الفقه ، ومن ذلك ما قاله الس�يوطي 

، أي كم�ا أن الع�ام و الخ�اص  )3( كالعام مع الخاص من أن المطلق مع المقيد) ھـ  911: ت( 

  .يقابل كل منھما اyخر فكذلك المطلق والمقيد يقابل كل منھما اyخر 

أداة يت��زودون بھ��ا ويتوس��لونھا كمف��اتيح لح��ل مغ��الق ،وإنم��ا اتخ��ذ المفس��رون المقي��د           

وھ�و أم�ر . للفظ�ة وعدم�ه اyيات ومعرفة مقاصدھا ، وبي�ان اyي�ة والھ�دف الم�راد م�ن تقيي�د ا

بديھي ؛ Kنھم ليسوا معنيين بإيضاح المفاھيم والظواھر ، إنما إشارة إل�ى المف�اھيم ؛ ذل�ك Kن 

وھذا اKم�ر جع�ل عل�ى ع�اتق الباح�ث . ما يھمھم ھو تفسير النص القرآني ، ] ضبط المفھوم 

فاسيرھم ، فوجد أن يستقرأ كلماتھم في خصوص التقييد ويستنتج تصوراتھم حوله في بطون ت

  : البحث 

ويع���رض .  )4( ھ���و م���ا أف���اد زي���ادة ف���ي المعن���ى) ھ���ـ  606: ت( أن المقي���د عن���د ال���رازي  

للمقي��د عل��ى ان��ه م��ا ج��اء لغ��رض التش��خيص المع��يّن ال��ذي ) ھ��ـ  683: ت (  (*)ا]س��كندري 

  . )1(يشخص به المجرد 

                                                
 – 316 /أصول الفقه في نسيجه الجديد ، الزلم�ي +  3/3: اKحكام في أصول اKحكام ، اyمدي ) ظ( (1)

317 .  
  . 294/ البيان ، الخوئي   (2)
  . 2/82: ا6تقان في علوم القرآن ، السيوطي ) ظ(  (3)
  . 261/ 2: الميزان الطباطبائي +  16/110: مفاتيح الغيب ، الرازي ) ظ(  (4)
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أن المقي�د : ، أي  )2()) قي�د إذ كل مقيد ظرف لمطلق�ه ، إذ المطل�ق بع�ض الم: ((ثم يقول       

  .محل يستقر فيه معنى المطلق الذي كان شائعاً مبھماً مجرداً من القيود 

اثب�ت ب�ه منك�راً مج�رداً م�ن ) رض�ا ( فلفظ  . أن أغضبني زيد ففي عمرو رضا : فقولك       

مح�4ً ل�ه فشخص�ت ذل�ك المطل�ق ) عم�رو(القيود المشخص�ة المخصص�ة ، ث�م جعل�ت المع�ين 

د بھذا المعين ، وبھذا فأن المطلق بعض المقيد ؛ Kن المقيد مرحلة ]حق�ة عل�ى المطل�ق المجر

  . )3(المبھم مضاف إليه قيد موضح لمعناه  

 )4(ھو ما جاء لبيان المطلق وتحدي�ده: إن المقيد ) ھـ  671: ت : ( فيما يرى القرطبي          

يبدو أن الحق م�ع القرطب�ي فيم�ا ذھ�ب إلي�ه ؛ و. ] ما أفاد زيادة في المعنى كما قال الرازي . 

إذ أن التقييد يساعد على كشف المعنى المراد و] يزيد فيه فھو يقلل م�ن ش�يوع اللف�ظ المطل�ق 

  .داً ريحدده بعد أن كان مج

خ4صة مفھوم المقيد عند المفس�رين ان�ه ي�أتي مشخص�اً للمج�رد المطل�ق مبين�اً ل�ه ح�اداً         

  .فھو قرينه داله على جواز التصرف في ظھور المطلق  من انتشاره أو شيوعه

  :   مفھوم المقيد عند اiصوليين  :رابعاً 

إذا كان ليس من عمل المفسرين إيضاح المف�اھيم والظ�واھر ، ف�أن اKص�وليين يولونھ�ا         

عي ؛ Kنھا تدخل في عملية اس�تنباط الحك�م الش�ر) المطلق والمقيد ( عناية فائقة ومھمة ومنھا 

ولھذا يجد المتتبع أنھم ق�د ذك�روا للمقي�د . من النصوص ، الذي ھو من صميم عمل اKصولي 

  . )5(تعريفات كثيرة ضيقاً وأتساعاً أغلبھا تؤدي المعنى نفسه 

                                                                                                                                                  
ل�ه ) ھ�ـ  683( ھو ناصر الدين الشھاب أحمد بن محمد ب�ن المني�ر ا]س�كندري الم�الكي ، ت�وفي س�نة (*) 

: كشف الظنون ، حاجي خليف�ة ) ظ. (كتاب ا6نصاف فيما تضمنه الكشاف من ا]عتزال في أربعة أجزاء 
1/457 .  

  . 457/ 1: ا6نصاف ، ا]سكندري ) ظ(  (1)
  . 457/ 1: ن .م  )(2

  . 115/ سيروان الجنابي . ا6ط4ق والتقييد في النص القرآني ، د) ظ(  (3)
 . 246/ 1: ، القرطبي  الجامع Kحكام القرآن) ظ( (4)
: ، ھو  2/127: المقيد عند اyسنوي في تھذيب شرح ا]سنوي على منھاج الوصول إلى علم اKصول  (5)
م�ا يتع�رض (  1/563: ، وعند السمرقندي في ميزان اKص�ول ) ما دلَّ على الماھية مع قيد زائد عليھا ( 

م��ا ك��ان م��ن : ( ان��ه يطل��ق باعتب��ارين اKول  3/3: ، ورآه اyم��دي ف��ي اKحك��ام ) لل��ذات الموص��فة بص��فة 
ما كان من اKلفاظ دا]ً على وصف مدلوله المطل�ق بص�فة : ( والثاني .... اKلفاظ الدالة على مدلول معين 

وعند ألعاملي ف�ي ) . ھو ما دلَّ على شائع في جنسه : ( ، وعند الشوكاني في إرشاد الفحول ) زائدة عليه 



 122

ع4قة بنظ�رة المفس�رين إل�ى المقي�د ول�يس لرجحان�ه عل�ى بقي�ة والبحث يختار منھا ماله        

ح الھدف من ھ�ذا البح�ث وھ�و وظ�ائف عل�وم الق�رآن ب�ين ك�4 ما يُساعد في إيضا. التعريفات 

: ت(العلم��ين ، واKق��رب إل��ى أق��وال المفس��رين ف��ي المقي��د ھ��و م��ا ج��اء ف��ي تعري��ف ال��رازي 

، أي  )1( ))ھو عبارة عن المطلق مع إضافة قيد أو أكثر يقلل من ش�يوعه : (( بقوله ) ھـ606

لمقي�د ھ�و ال�ذي يلحق�ه م�ا يُض�يّق دائ�رة ش�يوعه فا. كل مطلق قيد بقيد معتبر شرعاً أو عق�4ً : 

َوَم�ا َك�اَن ...  ﴿: تلق�ي ومثال�ه قول�ه تع�الى مويفصح عن مغالق إبھامه ويوضح تحدي�ده ل�دى ال

،  )92/ النس�اء ( ﴾.. لُِمْؤِمٍن أَْن يَْقتَُل ُمْؤِمناً إِ]َّ َخَط�أً َوَم�ْن قَتَ�َل ُمْؤِمن�اً َخَط�أً فَتَْحِري�ُر َرقَبَ�ٍة ُمْؤِمنَ�ةٍ 

  . فتقيد الرقبة بالمؤمنة ] يجزئ في كفارة القتل الخطأ عتق الرقبة الكافرة 

مما تقدم يمكن للبحث أن يش�ير إل�ى الف�رق ب�ين المطل�ق والمقي�د م�ن حي�ث د]لتھم�ا ،           

: فد]لة المطلق غير مقيدة ؛ إذ المطلق ي�دل عل�ى الف�رد م�ن دون قي�د لفظ�ي م�ع الش�يوع مث�ل 

  .قتل  رجل ، حيوان ،

رج�ل ك�ريم ، حي�وان مفت�رس : وأما المقيد فد]لته على الفرد د]لة مقيدة لفظاً بقيد مثل         

  .، وقتل خطأ 

  :حكم المطلق والمقيد عند المفسرين واiصوليين  :نيالفرع الثا

  : حكم المطلق: أو�ً 

رد ف���ي ن���ٍص م���ن عل���ى أن اللف���ظ إذا و )3(  وأص���وليين )2(اتف���ق العلم���اء م���ن مفس���رين        

النصوص مطلقاً غير مقيد في نفس ال�نص بقي�د م�ن وص�ف أو ش�رط أو مك�ان أو نح�و ذل�ك ، 

                                                                                                                                                  
، وعن�د القم�ي ف�ي ) ما يدل ] عل�ى ش�ائع ف�ي جنس�ه أو م�ا أخ�رج ع�ن الش�ياع : ( و ھ 386/ معالم الدين 

  ) .ھو الفرد الخاص بشرط الخصوصية : ( قوانين اKصول 
 .318/ أصول الفقه في نسيجه الجديد ، الزلمي ) ظ(و  3/143: المحصول ، الرازي  (1)
فق�ه الق�رآن  ، +  5/38: لق�رآن ، القرطب�ي الج�امع Kحك�ام ا+  6/29: مفاتيح الغي�ب ، ال�رازي ) ظ(  (2)

ا6تق�ان ف�ي عل�وم الق�رآن ، +  1/225: البرھان ف�ي عل�وم الق�رآن ، الزركش�ي +  1/7: القطب الراوندي 
.  201: /م ، الزاق�ي الج�امع لجوام�ع العل�و+  6/213: أضواء البي�ان ، الش�نقيطي +  1/136: السيوطي 

 .لمثال ] الحصر على سبيل ا
+  1/329: عدة اKصول ، الطوسي +  1/275: الذريعة ، السيد المرتضى : على سبيل المثال  )ظ(  (3)

المستصفى ، الغزال�ي +  27/ 1: أصول الفقه ، السرخسي +  132:  /اللمع في أصول الفقه ، الشيرازي 
محق��ق مع��ارج اKص��ول ، ال+  3/3: اKحك��ام ، اyم��دي +  3/141: المحص��ول  ، ال��رازي +   262:  / 

  . 91/ الحلي 



 123

، ول�و ك�ان   ) K ()1ن البيان ] يتأخر ع�ن وق�ت الحاج�ة ( فاKصل أن يعمل به على إط4قه ؛ 

ام إ] إذا ق�. المراد غير ا6ط4ق لبينة الشارع ف�ي ھ�ذه الحال�ة وھ�ي وق�ت الحاج�ة إل�ى البي�ان 

عل�ى وف�ق القاع�دة . دليل على تقييده ، فأنه يصرفه عن ا6ط4ق إلى التقييد وب�يّن الم�راد من�ه 

  .  )2() المطلق يجري على إط4قه إذا لم يقم دليل التقييد نصاً أو د]لة ( العامة 

ومث�ال المطل��ق ال�ذي بق��ي عل��ى إط4ق�ه فل��م يُقي��د ف�ي نف��س ال��نص و] ف�ي غي��ره ، قول��ه         

ھ��و لف��ظ ) مس��كين ( فلف��ظ ) 4/ المجادل��ة ( ﴾ فََم��ْن لَ��ْم يَْس��تَِطْع فَإِْطَع��اُم ِس��تِّيَن ِمْس��ِكيناً  ﴿:  تع��الى

خاص مطلق بقي على إط4قه ، ويجزئ إطع�ام الس�تين مس�كيناً م�ن غي�ر اش�تراط أي وص�ف 

  . )3( فيھم ؛ Kن ظاھر اللفظ يقتضي ذلك

فََمْن َكاَن ِمْنُكْم َمِريض�اً أَْو َعلَ�ى َس�فٍَر   ﴿: تعالى الوارد في قوله ) أيام(ونظير ذلك لفظ         

، ھو لفظ مطلق غير مقيد بأي قيد كالتتابع أو غيره ، وعليه ) 184/ البقرة (  ﴾فَِعدَّةٌ ِمْن أَيَّاٍم أَُخرَ 

  . ) 4(فأن المكلف يخرج من عھدة ا]متثال بقضاء صومه الفائت بالتتابع أو التفريق 

  :لمقيد حكم ا: ثانياً 

، )5(مثلما اتف�ق المفس�رون واKص�وليون عل�ى حك�م المطل�ق اتفق�وا ھن�ا عل�ى حك�م المقي�د       

بوجوب العمل باللفظ مع القيد ومراعاة القيد وعدم العدول إل�ى ا6ط�4ق إ] ب�دليل ي�دل    فقالوا

التقيي�د  هلي�على إلغاء ذلك القيد ، فان قام الدليل كان حك�م المقي�د حك�م المطل�ق ال�ذي ل�م ي�رد ع

إن م�ن عم�ل بالمقي�د فق�د وف�ّي بالعم�ل بد]ل�ة المطل�ق فيك�ون عم�4ً : والحجة في ذل�ك . أص4ً 

  .  )6(بالدليلين ، ومن عمل بالمطلق لم يِف بالعمل المقيد ، فكان الجمع ھو الواجب واKولى 

                                                
  . 1/142: الذريعة ، السيد المرتضى   )(1
تفسير روح المعاني ، +  6/27: بدائع الصنائع ، الكاشاني ) ظ(و+  19/40: المبسوط ، السرخسي   )(2

  . 2/81: اyلوسي 
ي�ث تفس�ير الس�مرقندي ، أب�و ل+  542/ 9: التبيان ، الطوسي +  28/4: جامع البيان ، الطبري ) ظ(  (3)

المي���زان ، +  4/305: تفس���ير البغ���وي +  199/ 2: فق���ه الق���رآن ، الراون���دي +  3/293: الس���مرقندي 
  .وغيرھا .  177/ 19: الطباطبائي 

وم�ن كت�ب اKص�ول ، . المصادر نفسھا في تفسير اyية المزبورة على س�بيل المث�ال ] الحص�ر ) ظ(  )(4
زبدة اKصول ، +  77/المستصفى ، الغزالي +  1/45: أصول السرخسي +  410/  1: ألعده ، الطوسي 

 .وغيرھا ، وقد ذكروا اyية ذاتھا  74/ البھائي 
 .  .من ا]طروحة    120اتفاقھم على حكم المطلق ص المصادر نفسھا في ) ظ( (5)
  . 3/142: المحصول ، الرازي +  3/4: حكام ، اyمدي ا]) ظ(  (6)
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، وأم�ا إذا ورد  وھذا ا]تفاق إنما يكون إذا ورد المقيد مرافق�اً للمطل�ق ف�ي نف�س ال�نص         

في نٍص آخر غير نص اللفظ المطلق ففيه خ�4ف ب�ين العلم�اء ، وس�يأتي بيان�ه ف�ي تض�اعيف 

  .البحث إنشاء هللا تعالى 

فََم�ْن لَ�ْم يَِج�ْد  ..﴿: ومن تطبيقاته في القرآن الك�ريم قول�ه تع�الى ف�ي كف�ارة القت�ل الخط�أ         

، فق��د قي��د الص��يام بقي��د التت��ابع ، ومثل��ه ف��ي كف��ارة ) 92/ النس��اء ( ﴾.. فَِص��يَاُم َش��ْھَرْيِن ُمتَتَ��ابَِعْينِ 

ا فَ  ﴿الظھار في قوله تعالى ) 4/المجادل�ة ( ﴾َمْن لَْم يَِجْد فَِصيَاُم َشْھَرْيِن ُمتَتَابَِعْيِن ِمْن قَْبِل أَْن يَتََماسَّ

ا]متثال ل�م ولو أُھمل المكلف وصف التتابع حين ) متتابعين(مطلق قيده لفظ ) شھرين ( فلفظ 

  .)1()تعتبر الكفارة مسقطة للتكليف ولم تبرأ  ذمته

  الفرق بين ا�طMق والعام والتقييد والتخصيص :ثالثالفرع ال

وج��د الباح��ث ان م��ن المناس��ب ف��ي ھ��ذا المق��ام توض��يح الف��رق ب��ين ھ��ذه المص��طلحات 

ام�اً المھمة التي تتعل�ق بموض�وعات عل�وم الق�رآن وعل�م اKص�ول عل�ى وج�ه الخص�وص، اتم

  .للفائدة المتوخاة من ھذه الدراسة

  :المطلق و العام الفرق بين: أو�

ليس ثمة شك عند المطلع اللبيب أن ھناك وجه ش�به ب�ين الع�ام والمطل�ق، م�ن جھ�ة ان 

فخلط بين لفظ المجم�ل والمطل�ق  )2(ك4 منھما له عموم في الجملة، وربما توھم بعض ا]ع4م

  .والعام وعّدھما سواء

ي للمتخصص في علم اKص�ول أن يخل�ط ب�ين ھ�ذه المص�طلحات ف�الفرق ب�يّن و] ينبغ

  .بين العام والمطلق كما سيأتي

وتجدر ا6شارة ھنا إلى ان ھذه المسألة ھي من مختص�ات علم�اء اKص�ول؛ Kنھ�ا م�ن 

صميم موضوعاتھم في بيان مف�اھيم ال�د]]ت اللفظي�ة وغيرھ�ا، وام�ا المفس�رون، ف�ان ظ�اھر 

                                                
: أحك�ام الق�رآن ، الحص�اص +  28/7 – 281/ 5: لبي�ان  ، الطب�ري ج�امع ا: من كتب التفسير ) ظ(  (1)
، في تفسير  19/179،  5/40: الميزان ، الطباطبائي +  9/293: التبيان ، الطوسي +  3/622، 2/308

  .اyيتين المزبورتين 
د، ، إل�ى الش�افعي، واحم�د ب�ن حنب�ل وأب�ي عبي�7/391:نسب ھذا القول اب�ن تيمي�ة ف�ي مجم�وع الفت�اوى )(2

  .وإسحاق، في عدم تفريقھم بين ھذه المصطلحات
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ف�ريقھم ب�ين الع�ام والمطل�ق لك�ن ] عل�ى نح�و التفص�يل ب�ل عل�ى نح�و ا6ش�ارة اKمر يوحي بت

  .)1(الخفية

  :واKصوليون تناولوا ھذه المسألة من وجھتين

  .نوع ا]ستغراق فيھما: اKولى

  .من جھة ا]ستد]ل عليھما: الثانية

ف�رق بينھم�ا ان ال: درس الفرق بين العام والمطلق من جھ�ة ن�وع ا]س�تغراق )2(فقال من       

ان ا]ستغراق في العام، عموم استغراقي وعم�وم ش�مولي، وام�ا ا]س�تغراق ف�ي المطل�ق فھ�و 

فھذا لفظ عام يستوجب اكرام جميع من تص�دق علي�ه . أكرم العلماء: عموم بدلي، فمث4 لو قيل

ي ف�ي فأكرمت ث4ثة علماء أو أربعة، فانه يكف�. ءأكرم علما: واما لو قيل.  -العالم-ھذه الصفة 

  .كونك ممتثل ل�مر وھو من باب المطلق

والف�رق ب�ين عم�وم الش�مول وعم�وم الب�دل، ان عم�وم  :(()ھ�ـ1250ت(قال الشوكاني 

الشمول كلي يحكم فيه على كل فرد، وعموم البدل كلي من حيث انه ] يمتنع تص�ور مفھوم�ه 

ائع ف��ي م��ن وق��وع الش��ركة في��ه، ولك��ن ] يحك��م في��ه عل��ى ك��ل ف��رد ف��رد، ب��ل عل��ى ف��رد ش��

  .)3())افراده

َوالَّ�ِذيَن يَُظ�اِھُروَن ِم�ْن نَِس�ائِِھْم ثُ�مَّ يَُع�وُدوَن لَِم�ا قَ�الُوا �:ف�ي قول�ه تع�الى: وتوض�يح ذل�ك

ا فان عتق أي رقبة تكفي في امتثال اKم�ر عل�ى ) 3/المجادلة( 	.. فَتَْحِريُر َرقَبٍَة ِمْن قَْبِل أَْن يَتََماسَّ

  .ي الرقاب، ولو جاء اللفظ عاماً لوجب تحرير جميع الرقابنحو البدل إذ يمكن لك ترك باق

ان الف�رق :( ق�ال )4(ومن درس الفرق ب�ين الع�ام والمطل�ق م�ن جھ�ة ا]س�تد]ل عليھم�ا

وأمثالھ��ا، وام��ا ) ك��ل(بينھم��ا، ھ��و ان الع��ام م��ا ك��ان عموم��ه مس��تفاداً م��ن دلي��ل لفظ��ي كلفظ��ة 

                                                
المي�����زان، +  3/335:أض�����واء البي�����ان، الش�����نقيطي+  2/478:ش�����واھد التنزي�����ل، الحس�����كاني) ظ( )1(

بحوث ف�ي ت�اريخ الق�ران، محم�د +  1/351:تفسير القران الكريم، مصطفى الخميني+  1/41:الطباطبائي
  .259/زرندي

+  2/91:ا6بھاج على شرح المنھاج، السبكي+  2/148:فروق، القرافيأنواع البروق في أنواع ال) ظ( )2(
  .وغيرھا. 201/عياض السلمي. أصول الفقه، د+  3/143:المحصول، الرازي

  3/7:البحر المحيط ، الزركشي) ظ(، و114/ارشاد الفحول، الشوكاني )3(
+  1/440:يد الخ���وئيأج���ود التقري���رات بح���ث الن���ائيني، للس���+  224/ق���وانين اKص���ول، القم���ي) ظ( )4(

زب��دة اKص��ول، +  348/نھاي��ة اKص��ول، المنتظ��ري+  5/151:محاض��رات ف��ي أص��ول الفق��ه، الفي��اض
  .على سبيل المثال. 264/معتمد اKصول، الخميني+  2/296:الروحاني
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. )1()الحكم�ة وم�ن تعل�ق الحك�م ب�الجنسالمطلق الشمولي فان عمومه انما يستفاد م�ن مق�دمات 

فد]لة العام على العموم والش�مول بالوض�ع ود]ل�ة المطل�ق عل�ى العم�وم ب�ا6ط4ق ومق�دمات 

الحكمة، ويتضح بھذا ان معنى العموم يرج�ع إل�ى د]ل�ة اKلف�اظ الموض�وعة ل�ه علي�ه بالد]ل�ة 

  .)2())ار واما ا6ط4ق فھو ير جع إلى المتعلم العاقل المخت(( اللفظية،

فا]ستد]ل على العام يكون من الد]]ت اللفظية الموضوعة له، واما ا]س�تد]ل عل�ى 

ف�المطلق ل�يس م�ن ال�د]]ت (( المطلق فيك�ون بالفع�ل ا]ختي�اري كون�ه ] د]ل�ة لفظي�ة علي�ه،

  )3())] الد]لة اللغوية  ةوھو من اKفعال ا]ختياري... اللفظية

د]ل��ة عل��ى وج��وب عت��ق أي رقب��ة، واس��تفادة . ت��ق رقب��ةاِع: ان ف��ي قول��ك: وتوض��يحه

ا6ط4ق بالنسبة إلى الرقبة، انما ھي من باب حكم العقل، ب�ان الم�تكلم ال�ذي ك�ان بص�دد بي�ان 

الحكم، محكوم بظاھر ك4مه؛ Kنه لو كان ھناك أمر آخر غي�ر ال�ذي قال�ه لوج�ب علي�ه ذك�ره، 

ف��ان . اعت��ق ك��ل رقب��ة: عانيھا،كم��ا ل��و ق��الوھ��ذه الد]ل��ة ليس��ت م��ن ب��اب د]ل��ة اKلف��اظ عل��ى م

دللت على وجوب عتق جميع الرقاب، واستفادة ھذه الد]لة كان من اللفظ، فھو من ) كل(لفظة

  .العام

كليھم�ا مم�ا يدخل�ه ا6بھ�ام، ف�المطلق يجتمع عليھا العام والمطل�ق أن ومن اKمور التي 

العام يك�ون مبھم�ا ف�ي معرف�ة الكث�رة دون قيد محدد، و من يدخله ا6بھام لشيوع ماھيته بحريه

  .)4(التي وقع عليھا الحكم تحديداً، اذا ما وردت من دون بيان مخصص

  :ويمكن للباحث ان يقرر ما تقدم في عدة نقاط

  .ان استغراق العام شمولي استيعابي، واما شمول النص المطلق فاستغراقي بدلي -1

بھ�ام، فالع�ام يك�ون مبھم�اً م�ن حي�ث د]لت�ه ھم�ا مم�ا يدخل�ه ا6يان النص الع�ام والمطل�ق كل -2

  .على كثرة دون مقيدة، في حين يدل ا6ط4ق على شيوع ماھية في جنسھا

ان الع��ام والمطل��ق ك4ھم��ا م��ن ا]ص��ا]ت، فعن��د ع��دم وج��ود المخص��ص أو المقي��د يعم��ل  -3

  .بالعام والمطلق حكما
                                                

  .1/440:أجود التقريرات، الخوئي )1(
  .264/معتمد اKصول، الخميني )2(
  .2/328:كتاب البيع، الخميني )3(
-1/401:مي�زان اKص�ول، الس�مرقندي+  1/564:المحص�ول، ال�رازي+  3/14:اKحكام اyم�دي) ظ( )4(

  .41/سيروان الجنابي.ا]جمال والتفصيل، د+  402
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  :و التخصيص الفرق بين التقييد: ثانياً 

التخصيص مقتضيات خطابية يستعان بھا 6يضاح مض�مون الك�4م ] شك أن التقييد و

طل�ق؛ عن�د من خ4ل تحديد د]لته، فد]لتھما قطعية، ول�ذا ف�ان كليھم�ا يق�دمان عل�ى الع�ام والم

بع��د الع��ام والمطل��ق؛ Kنھم��ا أدوات بي��ان ت��رد عل��ى ال��نص 6زال��ة  التع��ارض، ويج��ب ان يأتي��ا

  .)1(ا6بھام

اخ�راج بع�ض (( ن التخص�يص، ان الث�اني ھ�و عب�ارة ع�نوالذي يفترق في�ه التقيي�د ع�

، أي اخراج جزء من أفراد العام من حكم ال�نص )2())المقصود من الجمع المستغرق بالشمول

، ف��اخرج ام��رأة )83/اKع�راف( 	 فَأَْنَجْينَ��اهُ َوأَْھلَ��هُ إِ]َّ اْمَرأَتَ��هُ َكانَ��ْت ِم��َن اْلَغ��ابِِرينَ  �:كقول��ه تع��الى

  .)3(اجين من العذاب، فلم تنج من العذاب بعد ان استثناھا منھملوط من مجموع الن

فالتخصيص اذاً اخراج الجزء من الكل الثابت، إذ قد ثبت نجاة لوط وأھله م�ن الع�ذاب 

  .فيما خصصت امرأته بعدم النجاة منه

واما التقييد، فھو عبارة عن تشخيص الماھية المرادة عن طريق تضييق نط�اق اللف�ظ المطل�ق 

فف�ي اyي�ة . )4(على متعين الماھيات الحرة التي يستوعبھا ا6ط�4ق عل�ى س�بيل البدلي�ة بالنص

وھ�ذا تقيي�د با6ض�افة  )علي�ه الس�4م (العائدة عل�ى ل�وط ) بالھاء(تقييداً ) امرأته(السابقة نجد في لفظة 

قيق�ة لبقيت اللفظ�ة مطلق�ة و] تع�رف ح) ا] امرأة:(وقيل) الھاء(فعرفت ماھيتھا، إذ لو رفعت 

اثب�ت الع�ذاب عل�ى ) الھ�اء(لفظة مطلق�ة وبفع�ل ) ا] امرأة(المرأة التي استثناھا الحكم، فالقول

وح�دھا تشخيص�اً، فھ�ي الوحي�دة الت�ي ل�م ت�نج م�ن أھل�ه، وأخرج�ت جمي�ع  )علي�ه الس�4م (امرأة ل�وط 

يص فالتقييد اذا ھو اخراج الكل من الجزء الثابت، وھو عكس التخص. النساء من حكم العذاب

  .كما ھو واضح

                                                
  .58/التحرير في اKصول، السيواسي+ 16-1/15:روضة الناظر، المقدسي) ظ( )1(
ا6بھ��اج ف��ي ش��رح +  1/347:نديمي��زان اKص��ول، الس��مرق) ظ(، و44/الح��دود ف��ي اKص��ول، الب��اجي )2(

  .122/مختصر منتھى اKصول، ابن الحاجب+  2/119:المنھاج، السبكي
  4/459:التبيان، الطوسي) ظ( )3(
مس��لم الثب��وت، +  28/القواع��د والفوائ��د اKص��ولية، اب��ن اللح��ام+  1/136:روض��ة الن��اظر، المقدس��ي )4(

تفس��ير النص��وص ف��ي الفق��ه ا6س��4مي، +  325/أص��ول وط��رق ا]س��تنباط الكبيس��ي+  1/289:البھ��اري
 .726/صالح
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ت�راق ب�ين الع�ام والمطل�ق م�ن ط اتف�اق ونق�اط افويظھر من جميع ما تقدم ان ھن�اك نق�ا

جھة وبين التقييد والتخصيص من جھة أخرى وبعد ھذا يكرر الباحث دعوته إلى ع�دم الخل�ط 

  .تواضعمبين ھذه المفاھيم بعد ھذا البيان ال

  

  

  :ويستنج البحث مما تقدم أمور منھا

وم ا6ط4ق والتقييد واح�د عن�د المفس�رين واKص�وليين، ا] ان�ه يس�جل ل�ص�وليين ان مفھ -1

اھتم�امھم بھم�ا والدق�ة ف�ي بي�ان أحكامھم�ا وإنم��ا ذل�ك يص�ب ف�ي ص�ميم عملھ�م وھ�و اس��تنباط 

الحك��م الش��رعي م��ن النص��وص، فھ��م معني��ون بتوض��يح المف��اھيم والظ��واھر ومنھ��ا المطل��ق 

أداة يتوس�لونھا للكش�ف ع�ن ھذا ا]ھتم�ام فھ�م ق�د اتخ�ذوھما ل والمقيد، بينما ليس للمفسرين مث

  .مراد هللا تعالى في كتابه العزيز

م�ا  هعلى ان د]لة المطلق د]لة مطلقة غي�ر مقي�د -المفسرون واKصوليون-اتفق الفريقان  -2

  .لم يرد دليل على ذلك، وھي تختلف عن د]لة المقيد التي تكون مقيدة بلفظ

عند الفريقان ھو العمل به ما لم يرد المقيد؛ ]ن البيان ] يتأخر ع�ن وق�ت ان حكم المطلق  -3

واتفقوا أيضاً على ان حك�م المقي�د بوج�وب العم�ل ب�اللفظ المقي�د ومراع�اة القي�د وع�دم . الحاجة

  .العدول إلى ا6ط4ق ا] بدليل يدل على إلغاء القيد

الثاني يستفاد من اللفظ نفس�ه، وام�ا  ان الفرق بين ا6ط4ق والعموم، ھو ان ا]ستيعاب في -4

كم�ا ان الف�رق ب�ين التخص�يص والتقيي�د ھ�و . في اKول فا]ستيعاب انما يستفاد بقرينة الحكم�ة

ان اKخير يشخص الماھية التي ينحصر بھا الحكم دون ما ك�ان ش�اعاً، وام�ا التخص�يص فھ�و 

  .في الباقي من افراد العاماخراج جزء من افراد العام من حكم النص مع بقاء الحكم سارياً 

  

  

  

  

  



 129

  

  

  

  

  

  المبحث الثالث

  :المحكم و المتشابه عند المفسرين و اiصوليين 

  

المحك��م و (] ش��ك ان البح��ث ح��ين ي��دور ح��ول فھ��م المعن��ى القرآن��ي الم��راد م��ن كلمت��ي      

ُمْحَكَم�اٌت ھُ�نَّ أُمُّ اْلِكتَ�اِب ھُ�َو الَّ�ِذي أَْن�َزَل َعلَْي�َك اْلِكتَ�اَب ِمْن�هُ آيَ�اٌت  �:في قول�ه تع�الى) المتشابه

ا الَِّذيَن فِي قُلُوبِِھْم َزْيٌغ فَيَتَّبُِعوَن َما تََشابَهَ ِمْن�هُ اْبتَِغ�اَء اْلفِْتنَ�ِة  َواْبتَِغ�اَء تَأِْويلِ�ِه َوأَُخُر ُمتََشابِھَاٌت فَأَمَّ

اِسُخوَن فِ�ي اْلِعْل�مِ  ُ َوالرَّ يَقُولُ�وَن آَمنَّ�ا بِ�ِه ُك�لٌّ ِم�ْن ِعْن�ِد َربِّنَ�ا َوَم�ا يَ�ذَّكَُّر إِ]َّ  َوَما يَْعلَُم تَأِْويلَهُ إِ]َّ هللاَّ

، ] يكون بحث�اً ف�ي المعن�ي ا]ص�ط4حي، كم�ا ھ�و الح�ال ح�ين يك�ون )7/آل عم�ران(	أُولُو اKَْْلبَابِ 

البحث عن المراد ب�المكي و الم�دني م�ث4ً؛ Kن�ه يح�اول أن يحق�ق ھ�دفا موض�وعياً ھ�و معرف�ة 

 سبحانه من ھاتين الكلمتين، و الوقوف عل�ى تأثيرھم�ا ف�ي عم�ل المفس�ر و اKص�ولي مراد هللا

  .بعدھما من مسائل علوم القرآن المھمة

و قد تعددت اyراء في معنى المحكم و المتشابه في خصوص ھذه اyية، نظ�راً ]س�تمرار      

ب�احثين ذك�ر س�تة عش�ر البحث فيھا منذ بواكير علم التفسير وإلى يومنا ھذا، حتى ان بع�ض ال

، و سوف يكتفي الباح�ث ف�ي ھ�ذه الدراس�ة ب�ذكر م�ا يع�ين )1(رأياً في حقيقة المحكم و المتشابه

على ابراز الھدف المبتغى من ھذا البحث من دون الخوض ف�ي المناقش�ات وذك�ر ا]تجاھ�ات 

و . ح�ثو اyراء المختلفة ا] للضرورة؛ مخافة التطويل الممل و الخ�روج ع�ن الھ�دف م�ن الب

  :لذا تتوزع الدراسة ھنا على ث4ث نقاط

                                                
ذكر السيد الطباطبائي ستة عشر رأياً ف�ي حقيق�ة المحك�م و المتش�ابه و أورد عليھ�ا ال�ردود و الحج�ج،  )1(
، و لع�ل ھ�ذا 2/294:فيم�ا أورد الطوس�ي خمس�ة أق�وال فق�ط ف�ي التبي�ان. 3/36:الميزان، الطباطب�ائي) ظ(

و ظھور آراء جديدة غي�ر . لمراد من المحكم و المتشابه بعد عصر الشيخالفارق كان في استمرار دراسة ا
  .2/424:مناھل العرفان، الزرقاني) ظ(و. التي ذكرھا الطوسي
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  .تعريف المحكم والمتشابه عند المفسرين واKصوليين -1

  .منشأ ا]خت4ف بين المفسرين واKصوليين في المحكم والمتشابه -2

  أقسام المتشابه عند المفسرين واKصوليين -3

  

  

  :تعريف المحكم و المتشابه عند المفسرين و اiصوليين - أو�

] خ4ف بين العلماء في المعنى اللغوي للمحك�م و المتش�ابه، ف�ان اعتم�ادھم ف�ي ذل�ك عل�ى     

. ا6تق�ان،  و المن�ع: مصدر واح�د ھ�و كت�ب اللغ�ة، ف�المحكم لغ�ة يش�تمل عل�ى ع�دة مع�اٍن منھ�ا

  .)1(وثق: أتقنه، و احكمه فاستحكم و منعه عن الفساد، و استحكم اKمر: احكمه

المث�ل جمع�ه أش��باه، و : الِش��به بالكس�ر و التحري�ك:( موس ف�ي المتش�ابهو ق�ال ص�احب الق�ا    

: ، و أم��ور مش��تبه)2()أش��به ك��ل منھ��ا اyخ��ر حت��ى التبس��ا: ش��ابھه ماثل��ه، و تش��ابھا و اش��تبھا

المث��ل، ا]لتب��اس، و (وم��ن ھ��ذا يتب��ين ان المعن��ى اللغ��وي للمتش��ابه ينحص��ر ف��ي . )3(مش��كلة

  ).المماثلة

به ف��ي ا]ص��ط4ح ف��ي ع��رف المفس��رين تعريف��ات متع��ددة تباين��ت ف��ي و للمحك��م و المتش��ا     

بع�د ان ي�ذكر اKق�وال ف��ي ، )ھ��ـ 338ت (ألفاظھ�ا و مض�مونھا أيض�اً منھ�ا، م��ا ج�اء ع�ن النح�اس 

ان المحكم ما كان قائم�اً بنفس�ه ] يحت�اج إل�ى : واظھر ھذه اKقوال( (:المحكم و المتشابه يقول

، و] ش�ك ان م�ا ك�ان واض�ح )4())نفس�ه واحت�اج إل�ى اس�تد]لوالمتشابه م�ا ل�م يق�ع ب. استد]ل

لمعن��ى المعن��ى ] اش��كال في��ه و] ت��ردد لوض��وح مفردات��ه، و يب��دو ان النح��اس ق��د اس��تعمل ا

معن�ى المحك�م، وھ�و ا6تق�ان، ]ن المحك�م اس�م مفع�ول م�ن أحك�م و اللغوي فيما ذھب اليه في 

  .)5(ا6تقان: ا]حكام

                                                
  .5/190:الصحاح، الجوھري+  3/66:العين، الفراھيدي) ظ( )1(
  .6/90:العين، الفراھيدي) ظ(و. 3/243:معجم مقاييس اللغة، ابن فارس )2(
  ).شبه(المحيط مادة  القاموس) ظ( )3(
  .1/314:فتح القدير، الشوكاني) ظ(و+  1/346:معاني القران، النحاس )4(
  .1/207:جمھرة اللغة، ابن دريد) ظ() 5(
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، و ان )ص�لى هللا علي�ه وال�ه وس�لم(ك�ام محتاج�ة إل�ى ا]س�تد]ل و البي�ان م�ن النب�ي ان آيات اKح: و فيه     

و ھي ] تحت�اج  )6(كانت ھي من المحكمات، فض4 عن اyيات المنسوخة ھي من المتشابھات

  .إلى بيان و استد]ل لكونھا نظائر لسائر آيات ا]حكام

ك��ان واض��حاً ] يحتم��ل التأوي��ل، و  المحك��م م��ا:(( بقول��ه )ھ��ـ 383ت (و عرف��ه الس��مرقندي     

  .)7())المتشابه الذي يكون اللفظ يشبه اللفظ و المعنى مختلف

ما دل عل�ى الم�راد من�ه ب�نفس ص�يغته م�ن غي�ر توق�ف ( انه أخرج الظاھر الذي ھو: و فيه    

م�ل التأوي�ل ان ك�ان خاص�اً، أو التخص�يص ان ك�ان تويح... فھم المراد منه على أمر خ�ارجي

، فالظاھر و النص ك4ھما من أقس�ام المحك�م، بْي�د ان الظ�اھر ھ�و م�ا دل عل�ى معن�ى )1()عاماً 

  .ولم ينف احتمال غيره، و النص يدل على المراد بالقطع

المحك�م م�ا احك�م في�ه (( 0و في تفسير المحرر الوجيز تعريفاً للمحكم و المتش�ابه مف�اده ان     

المتش��ابه ھ��و م��ا اش��تبھت اKلف��اظ ب��ه م��ن  و. قص��ص اKنبي��اء و اKم��م و ب��يّن لمحم��د و أمت��ه

اخ�ت4ف المع�اني و بعض�ه بعك�س وقصصھم عند التكري�ر ف�ي الس�ور بعض�ھا باتف�اق اKلف�اظ 

  .)2())ذلك

انه ] دليل على ھذا التخص�يص أص�4ً عل�ى ان :(( وقد أورد عليه صاحب الميزان بقوله     

اء الفتنة و ابتغاء التأويل ف�ي اتب�اع الذي ذكره تعالى من خواص المحكم و المتشابه، وھو ابتغ

، )3())المتشابه دون المحكم ] ينطبق عليه؛ ف�ان ھ�ذه الخاص�ة توج�د ف�ي غي�ر آي�ات القص�ص

فالذي قي قلبه زيغ يتبع المتشابه من اyيات أينما وجدت في القران الكريم سواء في القص�ص 

  .أم في غيرھا و تحديدھا بذلك نوع من التجوز ب4 دليل

                                                
  .5-3/3:السيوطي، ا]تقان) ظ( )6(
 .1/219:تفسير السمرقندي، ابو الليث السمرقندي )7(
+  117/أصول الفقه، أبو زھره+  162/فعلم أصول الفقه، خ4) ظ(، و1/55:شرح المنار، النسفي )1(

  .20/وفقان.حجية ظواھر الكتاب العزيز، د
  .1/401:المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابن عطية اKندلسي )2(
  .3/37:الميزان، الطباطبائي )3(
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م�ا عل�م :(( في تعريف المحكم و المتشابه بأن�ه حظ موفق )ھـ 460ت (كان للشيخ الطوسي و     

و ... الم��راد بظ��اھره م��ن غي��ر قرين��ة تقت��رن الي��ه و ] د]ل��ة ت��دل عل��ى الم��راد ب��ه لوض��وحه

  .)1())المتشابه ما] يعلم المراد بظاھره حتى تقترن به ما يدل على المراد منه

التعريف ھو من أق�وى م�ا قي�ل ف�ي المحك�م و المتش�ابه؛ Kن�ه جع�ل و يرى الباحث ان ھذا      

المحكم معلوما بظ�اھره ف�4 يحت�اج ف�ي معرف�ة المقص�ود من�ه إل�ى الرج�وع إل�ى الع�الم أو إل�ى 

القرائن المنفصلة و اKدلة العقلية و النقلي�ة الخارجي�ة، فھ�و ب�ذلك يش�مل ال�نص و الظ�اھر م�ن 

لمقصود منه إلى الرجوع إلى العالم الخبي�ر بم�راد الم�تكلم و كل ما احتاج في معرفة ا. اKلفاظ

أو ا]جتھاد في تحصيل القرائن المنفصلة عن الك4م من حكم العق�ل المس�تقل أو س�ائر كلم�ات 

  .المتكلم سمي متشابھا ]شتباه المراد منه على العرف و على المتلقي

]ئح�اً ك�د]ئل الوحداني�ة والق�درة و ان المحكم  من اyيات ما كان دليل�ه واض�حاً :(( و قيل     

  .)2())والمتشابھات ما يحتاج في معرفتھا إلى تأمل و تدبر. الحكمة

انه يرجع ا]حكام و التشابه في اyيات إل�ى دلي�ل خ�ارجي ] ينب�ع م�ن نف�س الكت�اب : وفيه     

الحك���يم، و ھ���ذا ال���دليل يتوق���ف عل���ى م���دى وض���وحه ليك���ون محكم���اً و خفائ���ه ليك���ون م���ن 

ھُ���نَّ أُمُّ اْلِكتَ���اِب َوأَُخ���ُر .. �:ش���ابھات، ف���ي الوق���ت ال���ذي دل���ت اyي���ة الكريم���ة ف���ي قول���هالمت

ينش�أن م�ن نف�س الكت�اب ليس�تغل ال�ذي ف�ي قلب�ه  -أي ا]حك�ام و التش�ابه  -انھما  	..ُمتََشابِھَاتٌ 

بغي بذلك الفتنة، في انتقاصه م�ن لي -على سبيل الفرض  -الواضح من القران  زيغ فيتبع غير

  .)3(قيمة القران الكريم و نقده

ومن خ4ل ما تقدم من عرض لتعريف�ات المحك�م و المتش�ابه، يظھ�ر للبح�ث ان المتش�ابه       

عن��د المفس��رين مم��ا يمك��ن إدراك��ه و معرف��ة م��راد هللا تع��الى من��ه، و لكن��ه خ��اٍف يحت��اج إل��ى 

قط�ة جوھري�ة ف�ي البح�ث و ھ�ي ن. ا]ستد]ل، و القرينة، و التأمل و التدبر؛ ليبين ذلك الخف�اء

  .سيأتي بيانھا عند المقارنة مع أقوال اKصوليين في المحكم و المتشابه

و اما اKصوليين فقد اتفقوا مع المفسرين ف�ي تحدي�د المعن�ى ا]ص�ط4حي للمحك�م، فبينم�ا      

يرى المفسرون ان المحكم ھو ما كان واضح الد]لة،غير خاٍف و] يحت�اج إل�ى اس�تد]ل، و] 

                                                
  .2/295:التبيان، الطوسي )4(
  .7/172:ازيمفاتيح الغيب، الفخر الر) ظ(نُسب ھذا التعريف إلى ا]صم،  )1(
  .197/علوم القران، محمد باقر الحكيم) ظ( )2(
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المكشوف المعنى الذي ] يتطرق اليه :(( ى قرينة تقترن به، يرى اKصوليين ان المحكم ھوإل

م��ا ان��تظم و ترت��ب ترتيب��اً مفي��داً، ام��ا م��ن غي��ر تأوي��ل أو م��ع :(( أو ھ��و )1())اش��كال و احتم��ال

فالمعنى ا]صط4حي للمحكم واح�د عن�د المفس�رين و .)2())التأويل من غير تناقض و اخت4ف

  .كما ھو الظاھر اKصوليين،

وإنم���ا وق���ع الخ���4ف فيم���ا بي���نھم ف���ي تحدي���د المفھ���وم ا]ص���ط4حي للمتش���ابه، إذ ي���رى      

اKصوليون ان المتشابه ] يمكن ادراك كنھه و] معرفة الم�راد من�ه اط4ق�اً، و ذھ�ب بعض�ھم 

ھم و ھ�و م�ا اس�تقرأه الباح�ث ف�ي تعريف�ات. الى الخل�ط بين�ه و ب�ين المجم�ل، فت�وھم انھم�ا واح�د

  .المذكورة في كتبھم

م��ا اس��تأثر هللا تع��الى :(( فف��ي كت��اب اللم��ع ف��ي أص��ول الفق��ه، ورد تعري��ف للمتش��ابه بأن��ه     

  .)3())بعلمه، وما لم يطلع عليه أحداً من خلقه

ان ھذا الذي لم يطلع عليه احٌد ما فائدة وجوده في القرآن الكريم؟ وم�ا م�دى حجيت�ه : و فيه    

  .ذلكعلى المكلف؟  لو صح 

 لم�رادا معرف�ة اس�م لم�ا انقط�ع رج�اء:(( في تعريف المتش�ابه ان�ه )ھ�ـ 491ت (و قال السرخسي 

  .)4())منه لمن اشتبه فيه عليه

إذ ق�د يك�ون ا]ش�تباه و التش�ابه ف�ي اللف�ظ  ؛)اس�م(ف�ي قول�ه انه تحديد لمعنى المتش�ابه: وفيه    

  .)5(تارة أو في المعنى تارة أخرى أو في كليھما تارة ثالثة

ھ�و م�ا ] :(( ينفي التوصل إلى المقصود من المتش�ابه ف�ي قول�ه) ھـ 730: ت(و البخاري     

  )6())طريق لدركه أص4ً و علينا التسليم به

انه ] توجد آية في القران ليس لھا طريق لفھمھا و معرفة كنھھا، ولو وجدت لكانت : وفيه    

  .-يراً تعالى هللا عن ذلك علواً كب -عبثاً أو لغواً 

  .)1()ما استأثر هللا بعلمه:( و مثله ما جاء في ارشاد الفحول من ان المتشابه    

                                                
  .1/166:ا]حكام، اyمدي) ظ(، و85/ى، الغزاليالمستصف )4(+  )3(

  

  .151/اللمع، الشيرازي )1(
  .170-1/169:أصول السرخسي )2(
  .255-1/254:مفردات غريب القران، الراغب اKصفھاني) ظ( )3(
إذ يقول ھو م�ا أعس�ر اج�راؤه عل�ى : 249/المنخول، الغزالي) ظ(، و1/54:كشف ا]سرار، البخاري )4(

  ).ظاھره
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و فيه نفس ما ورد على تعريف البخاري، فالذي استأثر هللا بعلمه قلي�ل وج�وده ف�ي الق�ران     

  .كالساعة، مث4ً و ھو جزء من أقسام المتشابه ] جميع التشابه

:      للمتش��ابه بقول��ه )ھ��ـ 726ت (ا ج��اء ف��ي تعري�ف الع4م��ة الحل��ي وال�ذي يص��بو الي��ه البح��ث م��    

ھو اللفظ الذي يخفى معناه و] سبيل ]ن تدركه عقول العلماء، كما انه ل�م يوج�د م�ا يفس�ره (( 

لك�ان ...) ھو ما  يخف�ُي معن�اه:( ا] ان فيه انه حدده باللفظ ولو قال. )2())تفسيراً قاطعاً أو ظنياً 

عرفت من ان التشابه قد يكون ف�ي اللف�ظ ت�ارة و ف�ي المعن�ى ت�ارة ثاني�ة وف�ي  اشمل وأعم، لما

  .كليھما تارة ثالثه

فتجد ان الع4مة الحلي قد حدد الذي ] يستطيع التوصل إلى المقصود من المتش�ابه بعق�ول     

. الىمم�ا علم�ه هللا س�بحانه و تع� من ان يكون له اليه سبيلالعلماء ] عقل المعصوم، فانه ]بد 

كما انه لم ينِف مح�او]ت تفس�ير المتش�ابه، بْي�د ان�ه ل�يس تفس�يراً قاطع�اً و] يرق�ى إل�ى مرتب�ة 

  .)3(كما ھو الحال في محاو]تھم لتفسير الحروف المقطعة في أوائل السور. الظن

ومن العلماء، من ك4 الفريقين َمْن خلط ب�ين مفھ�وم المتش�ابه و مفھ�وم المجم�ل، ف�الرازي       

اما :(( ، إذ قال في تعريفه)5(،و المشكل)4(جعله مشتركا مع المجمل، و المؤول) ھـ 606ت ( 

، وص�ّرح ف�ي )6())المتشابه فما كانت د]لته غير راجح�ة وھ�و المجم�ل، و الم�ؤول و المش�كل

، وتابع��ه عل��ى ذل��ك )7(...))ام��ا المتش��ابه و ھ��و ال��ذي أس��ميناه المجم��ل:(( موض��ع آخ��ر بقول��ه

  .)9())ھو الك4م المجمل:(( بقوله عن التشابه. )8(نصاحب نفحات الرحم

                                                                                                                                                  
  .101/اKصول العامة للفقه المقارن، محمد تقي الحكيم) ظ(، و1/32:ارشاد الفحول، الشوكاني )5(
  .66/مبادئ الوصول، الع4مة الحلي، ھامش )6(
  .103-81/سين الصغيرالصوت اللغوي في القران، أستاذنا الع4مة الدكتور محمد ح) ظ( )1(
  .194/علوم القرآن، محمد باقر) ھو من كان دا]ً عل المعنى بشكل مرجوح:( المؤول )2(
ھو اسم لما يشتبه المراد منه بدخوله في اش�كاله عل�ى وج�ه ] يع�رف الم�راد من�ه ا] ب�دليل :( المشكل )3(

  1/168:أصول السرخسي) يتميز به من سائر ا]شكال
  .147-7/146:الرازي َمفاتيح الغيب، )4(
  .ن.م )5(
و ھو الشيخ محمد بن عبد الرحيم الغروي النھاوندي، فقيه إم�امي ل�ه نفح�ات ال�رحمن طب�ع ف�ي أرب�ع  )6(

  .6/201:، الزركلي4/318:الذريعه، اغا بزرك الطھراني) ظ) (ھـ 1371(مجلدات، توفي سنه 
  .1/19:نفحات الرحمن، النھاوندي )7(
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، إذ يق��ول ف��ي تعريف��ه )1(وم�ن اKص��وليين ال��ذين وقع��وا ف��ي ھ��ذا الخل�ط، ص��احب البرھ��ان     

الظ�اھر :(( ،و في فرائد اKصول تعري�ف للمتش�ابه بأن�ه)2())ھو المجمل: المتشابه:(( للمتشابه

  .)3())اما المؤولول، الذي أريد منه خ4فه، إذ المتشابه اما المجم

  .)4(وفيه نظر سيأتي توضيحه عند الك4م عن المجمل و المفصل انشاء هللا

ومما تقدم يس�تنتج البح�ث ان المتش�ابه عن�د اKص�وليين مم�ا ] يمك�ن إدراك�ه ب�أي وس�يلة،      

ش�ابه ، فالمت)5()فھو مما استأثر هللا بعلمه ول�م يطل�ع علي�ه أح�داً م�ن خلق�ه و كلفھ�م ا]يم�ان ب�ه(

ھ��و اللف��ظ ال��ذي يخف��ى معن��اه و] س��بيل إل��ى ان تدرك��ه العق��ول و] يوج��د م��ا يفس��ره تفس��يراً ((

لفظ خفيت د]لته و تعذرت معرفته  ولم تقم قرائن تدل ((؛ Kنه )6())قاطعاً من الكتاب و السنة

فيص�ير الس�امع مت�ردداً Kج�ل تع�دد الحق�ائق أو Kج�ل خف�اء القرين�ة الت�ي تع�ين  )7())تدل عليه

ك�ان ھ�و المتش�ابه عن�د  )8()فما انقطع رجاء َمعرفة المراد منه(لى ظھور معناه أو ترجيحه، ع

اKصوليين، وھم يقصرون ھذا المصطلح على ما استعص�ى عل�ى التأوي�ل واقتض�ى التأوي�ل، 

  .)9(كالحروف المقطعة في بدايات السور، وأكثر آيات الصفات وما شاكلھا

  

  :فسرين واiصوليين في المحكم والمتشابهمنشأ ا�ختMف بين الم: ثانياً 

ظھ��ر مم��ا تق��دم ان المعن��ى القرآن��ي للمحك��م و المتش��ابه عن��د المفس��رين يختل��ف عن��ه عن��د     

اKص��وليين، فم��ا ھ��و س��بب ھ��ذا ا]خ��ت4ف؟ وقب��ل الخ��وض ف��ي ذل��ك ]ب��د للباح��ث ان يس��جل 

جاء في التنزي�ل ان�ه  اتفاقھم على اشتمال القران على آيات محكمات، ُوِصف جميع القران بما

لَْت ِمْن لَُدْن َحِكيٍم َخِبيرٍ  �كتاب محكم  انه محك�م : ، ومعناه)1/ھود( � ِكتَاٌب أُْحِكَمْت آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّ

                                                
لمعالي عب�د المل�ك ب�ن عب�د هللا الج�ويني الينس�ابوري المع�روف بإم�ام الح�رمين، ھو ضياء الدين أبو ا )8(

+  1/242:كشف الظنون، حاجي خليف�ة) ظ) (ھـ 478(الشافعي، فقيه، أصولي، متكلم، مفسر، توفي سنه 
  .6/185:معجم المؤلفين، عمر كحاله

  .3/422:البرھان في أصول الفقه، الجويني )9(
  .4/72:يخ اKنصارفرائد اKصول، الشي )10(
  .مبحث المجمل و المفصل من اKطروحة) ظ( )11(
  .1/265:قواطع اKدلة في اKصول، السمعاني )12(
  .144/دراسة المعنى عند اKصوليين، حموده )1(
  .27/عبد اKمير زاھد.قضايا لغوية قرآنية، د) ظ(و 162/عبد الغفار، التصوراللغوي عنداKصوليين )2(
  398/اظ عند اKصوليين، توفيقد]لة اKلف )3(
  .31/ارشاد الفحول، الشوكاني+  1/55:ميزان اKصول، السمرقندي) ظ( )4(
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ظ��اھره أني��ق و باطن��ه (مس��دد و ذو أس��اس مك��ين ] يتضعض��ع، و مش��عل وّض��اء ] ينطف��ئ 

  .)2(معنويفظي و] ل ، وھو منظم رصين متفق متين ] يتطرق اليه خلل)1()عميق

عل�ى المتش�ابھات م�ن اyي�ات، فق�د ج�اء  -الق�رآن-و ا]تفاق نفسه واقع بينھم على اشتماله      

َل أَْحَسَن اْلَح�ِديِث ِكتَاب�اً  �:في التنزيل وصف القرآن بأنه كله متشابه، إذ قال عزمن قائل ُ نَزَّ هللاَّ

ناسق آياته و قوة تعبي�ره، فھ�و يش�به بعض�ه بعض�اً متشابه في ت: ومعناه). 23/الزمر( 	..ُمتََشابِھاً 

  .)3(في نظمه و حسنه و ب4غته ما يمثل حّد ا]عجاز في ألفاظه و معانيه

تش��كل اKغلبي��ة ف��ي الق��ران العظ��يم اذا م��ا قورن��ت  المحكم��ة و الج��دير بال��ذكر أن اyي��ات      

ئت�ي آي��ة، اذا م��ا ح��ذفت الم] تتع��دى  -عل��ى م�ا أحص��اه التحقي��ق  - هباyي�ات المتش��ابه ف��ا]خير

منھا وھي نسبة ض�ئيلة ج�داً اذا م�ا قيس�ت بع�دد آي ال�ذكر الحك�يم الت�ي تق�رب م�ن  تالمتكررا

، وھذا ] يغير من كون�ه كت�اب ھداي�ة عام�ة، إذ المج�ال واس�ع لم�ن ي�روم نيّفستة آ]ف آية و

  .)4(يره الصافينما]رتواء من منھله العذب و 

ھُ�َو الَّ�ِذي أَْن�َزَل َعلَْي�َك اْلِكتَ�اَب ِمْن�هُ آيَ�اٌت  �:ينھم في فھم قوله تعالىو انما وقع ا]خت4ف ب     

�ا الَّ�ِذيَن فِ�ي قُلُ�وبِِھْم َزْي�ٌغ فَيَتَّبُِع�وَن َم�ا تََش�ا بَهَ ِمْن�هُ ُمْحَكَماٌت ھُ�نَّ أُمُّ اْلِكتَ�اِب َوأَُخ�ُر ُمتََش�ابِھَاٌت فَأَمَّ

اِسُخوَن فِي اْلِعْلِم يَقُولُوَن آَمنَّا بِِه ُكلٌّ ِم�ْن اْبتَِغاَء اْلفِْتنَِة َواْبتَِغاَء تَ  ُ َوالرَّ أِْويلِِه َوَما يَْعلَُم تَأِْويلَهُ إِ]َّ هللاَّ

و] اش�كال عن�دھم ف�ي تقس�يم الق�ران العظ�يم   )7:آل عم�ران(�ِعْنِد َربِّنَا َوَما يَذَّكَُّر إِ]َّ أُولُو اKَْْلبَ�ابِ 

كم�ة ومتش�ابھة، ولك�ن ت�رد عل�ى ھ�ذه اyي�ة تس�اؤ]ت توض�ح ھ�ذا yياته في ھذه اyية إل�ى مح

  :ا]خت4ف بينھم وھي

  ما ھو منشأ التشابه؟ - 1

  أ يعلم الراسخون المتشابه أم ]؟ - 2

  المحرم من المتشابه اتباعه أو ابتغاء الفتنة في اتباعه؟ - 3

ش�ارع م�ن ك4م�ه، و ل�جابة عن ذلك يشير البحث إل�ى ان منش�أ التش�ابه ھ�و خف�اء م�راد ال    

ً وَ  �:في قوله تعالى) كا]ب(سواء ما كان بسبب اللفظ  ، أو بس�بب المعن�ى )32/عبس( 	 فَاِكھَةً َوأَبّا
                                                

  .1/55:، شرح محمد عبده)ع(نھج الب4غة، خطب ا6مام علي  )5(
  .3/82:روح المعاني، ا]لوسي+  2/242:مجمع البيان، الطبرسي+  1/11:للتبيان، الطوسي) ظ( )6(
  .س الصفحةسھا و نفالمصادر نف) ظ( )7(
التمھيد في علوم القران، ) ظ(حاول البعض إنكار وجود آيات متشابه في القران بحجة أنه كتاب ھداية،  )1(

  .3/14:هھادي معرف
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ِ◌نََّم�ا  �:كآيات صفات هللا سبحانه، أو كان الخفاء بسبب اللفظ و المعنى كليھم�ا، كقول�ه تع�الى

] يع�رف ع�ادات الع�رب ف�ي الجاھلي�ة يتع�ذر  ، ف�ان م�ن)37/التوب�ة( 	 ..ِالنَِّسيُء ِزيَ�اَدةٌ فِ�ي اْلُكْف�ر

  .)1(عليه فھم المراد من ھذه اyية

وھو مح�ل الن�زاع ب�ين المفس�رين و اKص�وليين فيم�ا اذا ك�ان فھ�م : و 6جابة السؤال الثاني    

مقص��ور عل��ى هللا فحس��ب، أم يمك��ن للراس��خين فھم��ه أيض��اً ومعرفت��ه، لك��ون ال��واو . المتش��ابه

  عاطفة؟

يه جّل المفسرين ان الراسخين يعلمون المتشابه ولو على سبيل الظ�ن ] القط�ع، والذي عل     

اِسُخوَن فِ�ي اْلِعْل�مِ �:فجعلوا تأويل قوله تعالى ُ َوالرَّ ، ان�ه م�ا يعل�م تأوي�ل 	 َوَما يَْعلَُم تَأِْويلَهُ إِ]َّ هللاَّ

م�اء؛ ]ن في�ه م�ا يعل�م ف�ي العل�م م�ن العل نفي الق�ران العظ�يم ا] هللا والراس�خو جميع المتشابه

الن��اس وفي��ه م��ا ] يعل��م الن��اس، م��ن نح��و معرف��ة وق��ت الس��اعة وآج��ال الخ4ئ��ق وأرزاقھ��م، 

  .)2())يعلمون تأويل ما نصبت لھم عليه الد]ئل(( فالراسخون في العلم 

ا] ان العلماء ليسوا جميعا يعلمون تأويل المتشابه على نحو الدقة والوضوح، ب�ل الث�ابتون     

على إيم�انھم، الض�ابطون لعل�ومھم، المتقن�ون لف�نھم، وعل�ى رأس أولئ�ك س�يد المرس�لين  منھم

فل��و ك��ان اyي المتش��ابھة ] يع��رف تأويلھ��ا ا] هللا . )ص��لى هللا علي��ه وآل��ه وس��لم(المص��طفى اKم��ين محم��د 

م��ن آي ال��ذكر الحك��يم ] فائ��دة ف��ي تنزيلھ��ا س��وى ت��رداد قراءتھ��ا  اكبي��ر اوح��ده، Kص��بح ج��زء

  . )3(ب4غتھا ونظمھا وجمال

أي ] يھت�دي إل�ى تأويل�ه الح�ق ال�ذي :(( في تفس�ير ھ�ذه اyي�ة) ھـ538ت(قال الزمخشري     

أي ثبتوا فيه وتمكن�وا وعض�وا في�ه : يجب ان يحمل عليه ا] هللا وعباده الذين رسخوا في العلم

  . )4())بضرس قاطع

أي ان الراس�خين يعلم�ون  -ؤيد ھذا القولومما ي(( :وأيّد الشيخ الطبرسي ھذا القول بقوله      

أن الصحابة والتابعين أجمعوا على تفسير جمي�ع آي الق�ران، ول�م ن�رھم توقف�وا عل�ى  -التأويل

  )1())ھذا متشابه ] يعلمه ا] هللا: شيء منه ولم يفسروه بأن قالوا

                                                
  255/مفردات غريب القران، الراغب) ظ( )2(

  2/400:التبيان، الطوسي) ظ(، 11/حقائق التأويل، الشريف الرضي )(2
  . 3/32:ران، ھادي معرفةالتمھيد في علوم الق )3(
  .1/265:جوامع الجامع، الطبرسي) ظ(، و1/413:الكشاف، الزمخشري )4(
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رآن ا] لينتف�ع ب�ه ان هللا لم ينزل شيئا من الق:(( مؤيداً ما تقدم) ھـ794ت(وقال الزركشي      

ل�م  )ص�لى هللا علي�ه وآل�ه وس�لم(ان رس�ول هللا : عباده وليدل به على معن�ى أراده، و] يس�وغ Kح�د ان يق�ول

 �وم�ا يعل�م تأويل�ه ا] هللا �م�ع قول�ه  )ص�لى هللا علي�ه وآل�ه وس�لم(يعلم المتشابه فإذا جاز ان يعرفه الرس�ول 

ان�ا م�ن الراس�خين :(( ن عباس ال�ذي ك�ان يق�ولكأب )2())جاز ان يعرفه الربانيون من صحابته

  .  )3())في العلم

م�ن رواي�ات ومنھ�ا م�ا  )عل�يھم الس�4م( ومما يؤيد مذھب المفس�رين م�ا ج�اء ع�ن أئم�ة الھ�دى 

كان رسول هللا أفض�ل الراس�خين ف�ي العل�م، ق�د :(( انه قال) الس4م ھماعلي(روي عن أبي جعفر الباقر 

ن التأوي�ل و التنزي�ل، وم�ا ك�ان هللا لين�زل علي�ه ش�يئاً ل�م يعلم�ه علم جميع م�ا ان�زل هللا علي�ه م�

فق��د أش��ار ا6م��ام الب��اقر ھن��ا إل��ى ان عل��م . )4())تأويل��ه ھ��و و أوص��ياؤه م��ن بع��ده يعلمون��ه كل��ه

عل�م ش�امل لظ�اھره ) عل�يھم الس�4م(ب�القران وعل�م أھ�ل البي�ت  )ص�لى هللا علي�ه وال�ه وس�لم(الرسول الكريم 

وإذا ثب�ت ذل�ك ف�4 من�اص م�ن تعل�يم الرس�ول . مھ�م هللا س�بحانه و تع�الىوباطنه و ھ�و مم�ا عل

اKكرم Kص�حابه أو للخاص�ين م�ن اتب�اعھم، ان ل�م يك�ن كل�ه فبعض�ه وھ�و مم�ا يتق�وم ب�ه دور 

النب�ي اKك�رم ف�ي إرس�اله ]مت�ه وللع�الم أجم�ع وھ�و تب�ين احك�ام الس�ماء و م�ا ج�اء ب�ه الش��رع 

  .)64/النحل( 	...ْلنَا َعلَْيَك اْلِكتَاَب إِ]َّ لِتُبَيَِّن لَھُُم َوَما أَْنزَ  �:الحنيف، قال تعالى

ويرى جّل اKصوليين ان ]حظ للراسخين في معرفة المتشابه، وعلى المؤمنين التس�ليم و      

وم�ا يعل�م  �:اعتقاد أحقية المراد منه عند هللا تعالى، و يجب الوقف على قول�ه تع�الى ف�ي اyي�ة

تم به تخص�يص اس�م هللا تع�الى  	إ] هللا�وحجتھم في ذلك ان الوقف على قوله. 	تأويله إ] هللا

با]س����تثناء فيقتض����ي ذل����ك ان ] يش����ارك ف����ي معرفت����ه و علم����ه ب����ه س����واه ج����ل وع����4، 

                                                                                                                                                  
  2/410:مجمع البيان، الطبرسي )1(
  2/72:البرھان، الزركشي )2(
تفس�ير : م�ن كت�ب التفس�ير م�ن يؤي�د معرف�ة الراس�خين للتأوي�ل) ظ(، و2/241:مجمع البيان، الطبرسي )3(

التبي�ان، +  2/5:أحك�ام الق�ران، الجص�اص+  1/351:معاني القرآن، النح�اس+  1/11:العياشي، العياشي
اKص�فى، +  7/186:مف�اتيح الغي�ب، ال�رازي+  1/402:المحرر ال�وجيز، اب�ن عطي�ة+  2/400:الطوسي

 .3/27:الميزان، الطباطبائي+  3/83:روح المعاني، اyلوسي+  1/129:الفيض الكاشاني
، و بإسناده عن علي بن محمد، ع�ن عب�د هللا ب�ن عل�ي، ع�ن 1/213:لكافيالرواية ذكرھا الكليني في ا )1(

يعن�ي الب�اقر أو الص�ادق  -إبراھيم بن إسحاق، ع�ن عب�د هللا ب�ن حم�اد، ع�ن يزي�د ب�ن معاوي�ة ع�ن اح�دھما 
  .، با6سناد نفسه27/179:وسائل الشيعة، الحر العاملي) ظ(و ). عليھما الس4م(



 139

يكون ثناء مبتدأ من هللا تعالى عليھم با]يمان و التسليم بان الكل من عن�ده  	الراسخون�:فقوله

  .تعالى

و ق��راءة أب��ي واب��ن  )1()ان تأويل��ه إ] عن��د هللا :(ك بق��راءة اب��ن مس��عودو اس��تدلوا عل��ى ذل��     

، و أيض�اً يض�اف إل�ى ذل�ك ان هللا ذم اتب�اع المتش�ابه و ذم م�ن )2()و يقول الراسخون:( عباس

فيما مدح بالمقابل الراسخين الذين اسلموا أم�رھم إل�ى هللا و . اتبعه ابتغاًء لتأويله لغرض الفتنة

و جاءوا عل�ى ذل�ك برواي�ات تؤي�د م�ذھبھم منھ�ا رواي�ة .)3(من غير خوض فيهآمنوا بالمتشابه 

، فم�ن ق�ال )عليه الس�4م(لم يفسر من القرآن ا] آيات علمھن جبرائيل  )صلى هللا عليه واله وسلم(عائشة ان النبي 

  .)4( )صلى هللا عليه واله وسلم(انا أفسر الجميع فقد تكلف فيه ما لم يتكلفه رسول هللا 

وھ�و يحص�ر المتش�ابه ب�الحروف المقطع�ة ف�ي أوائ�ل الس�ور و ) ھ�ـ 456ت (يقول ابن ح�زم      

فحرام على ك�ل مس�لم ان يطل�ب مع�اني الح�روف المقطع�ة ف�ي أوائ�ل الس�ور مث�ل :(( باKقسام

وح�رام عل�ى ك�ل مس�لم ان يطل�ب مع�اني اKقس�ام الت�ي ف�ي .... �ن�،�حم عسق�،�كھيعص�

  )6(..)))5(�الذارياتو�،�والنجم�: أوائل السور مثل

أَف4�َ يَتَ�َدبَُّروَن  �:و] شك ان ھذا الك4م معارض بكثي�ر م�ن آي�ات الت�دبر منھ�ا قول�ه تع�الى     

ِ لََوَجُدوا فِيِه اْخت4ِفاً َكثِيراً  فَلَ�ْو]  �:، وقول�ه تع�الى)82/النس�اء(	 .اْلقُْرآَن َولَْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغْيِر هللاَّ

يِن  نَفََر ِمْن ُكلِّ  ، إذ ] يمكن ان يكلفنا هللا تعالى )122/التوبة( 	 ..فِْرقٍَة ِمْنھُْم َطائِفَةٌ لِيَتَفَقَّھُوا فِي الدِّ

وعلى ھذا فا]تباع المذموم في اyية ھو م�ا أدى . طلب شيء و ينھانا عن طلبه في وقت واحد

  .فتأمل. به نفسهإلى التحريف و التزييف ابتغاًء للفتنة كما ھو ظاھر، ] اتباع التشا

                                                
عم�����دة الق�����اري، +  3/250:ج�����امع البي�����ان، الطبرس�����ي+  1/173:مع�����اني الق�����ران، الف�����راء) ظ( )2(

  .8/129:العيني
: عم��دة الق��اري، العين��ي+  1/348:البرھ��ان، الزركش��ي+  1/4:المتش��ابھات، اب��ن اب��ي الف��رج) ظ( )3(

18/129  
  3/10:ا]حكام، اyمدي+  1/57:كشف ا]سرار، البزدوي+  1/170:أصول السرخسي) ظ( )4(
  .8/56:صحيح مسلم+  5/166:البخاريصحيح البخاري، ) ظ( )1(
فأودع�ه الس�جن، ) ال�ذاريات(روي ان عمر بن الخطاب أوجع َصبيغا بن ِعْسل Kنه سأل عن التفس�ير  )2(

جلدة، ثم نفاه إلى البصرة وكتب إلى أھل ) 400(وكان يخرجه كل يوم فيضربه خمسين جلدة حتى ضربه 
احي���اء عل���وم ال���دين، +  5/70:كار، اب���ن عب���د الب���را]س���تذ) ظ. (البص���رة ان ] تجالس���وه و] تب���ايعوه

، واب���ن كثي���ر ف���ي 4/14:وذكرھ���ا القرطب���ي ف���ي تفس���يره. 292/ 6:الغ���دير، ا]مين���ي+  1/30:الغزال���ي
  .4/248:تفسيره

  .125-4/124:ا]حكام، ابن حزم )3(
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و اما جواب السؤال الثالث، فھو مستنبط من إجابة الس�ؤالين المتق�دمين، إذ يب�دو واض�حاً       

ان اyية الكريمة إنما قبحت اتباع المتشابه ليس من حيث انه متشابه، و انم�ا ذم�ت الغ�رض و 

زرع الش��ك ف��ي ، و إيق��اع الش��بھة ف��ي قل��وب عب��اد هللا ل��)الفتن��ة(الھ��دف م��ن ذل��ك ا]تب��اع وھ��و 

ايمانھم باz و رسوله، واما المتشابه ذاته ف4 بأس ف�ي اتباع�ه، ولك�ن بع�د إرجاع�ه إل�ى محك�م 

فَاْس�أَلوا �:  و] يصلح ذلك ا] بعد التدبر و سؤال أھل الذكر، ق�ال ع�زمن قائ�ل. الكتاب الكريم

ْكِر إِْن ُكْن��تُْم ] تَْعلَُم�ونَ   	..لََعلَِم�هُ الَّ��ِذيَن يَْس�تَْنبِطُونَهُ ِم��ْنھُمْ  �:الىفقول�ه تع�� )43/النح��ل( 	...أَْھ�َل ال�ذِّ

اِسُخوَن فِي اْلِعْلمِ  �:و قوله تعالى )83/النساء( ُ َوالرَّ انما ھ�ي  )7/آل عمران( 	..َوَما يَْعلَُم تَأِْويلَهُ إِ]َّ هللاَّ

فھم فھ�م لرس�وخھم ف�ي العل�م و وق�و( )1(دليل على تصويب المستنبطين و الراس�خين ف�ي العل�م

 )2()، ب�ل يؤمن�ون بھ�ذا و ب�ذاك عل�ى ح�ّد س�واءنعلى حق اليقين ] يضطربون و] يتزعزعو

ف4 مناص م�ن اتب�اعھم و س�ؤالھم عم�ا خف�ي معن�اه . و] ينافي قولھم با]يمان علمھم بالمتشابه

  .من آيات الذكر الحكيم

يك��ون عن��د غي��ر  ان التش��ابه عن��د المفس��رين ف��ي فھ��م المعن��ى القرآن��ي: و خ4ص��ة م��ا تق��دم     

الناس، و اما الراس�خون فھ�م ع�المون ب�ه مؤمن�ون بجميع�ه، وام�ا عن�د  من الراسخين في العلم

حاصل عند الراس�خين و غي�رھم م�ن عام�ة الن�اس؛ إذ ] يمك�ن ان  -المتشابه-اKصوليين فھو 

يدرك سبيله بأي وسيلة، فھو مما خفي معناه و] دليل ي�دل عل�ى معرف�ة مقص�وده؛ وان�ه يج�ب 

  .]يمان به اجما]ً ا

و يرى الباحث ان مذھب المفسرين في فھم المعنى القرآني للمتشابه أقرب إلى الواقع م�ن      

المذھب اKصوليين، وان اعتم�اد اKص�وليين عل�ى اللغ�ة ف�ي اثب�ات ان الوق�ف انم�ا يك�ون ف�ي 

، وان )خونو الراس�(واضح الضعف اذا ما قورن يكون الواو عاطف�ة ف�ي ) إ] هللا(اyية على 

  .ھي جملة حالية، وھو الصواب) يقولون آمنا(قراءة ابن مسعود المتقدمة 

و يؤيد ذلك ان الراسخين في العلم ھ�م َم�ْن لمس�وا م�ن المتش�ابه وج�ه التش�ابه، فھ�ي منقب�ة      

لھم، ومعرفة الداء تسھل معرفة الدواء، وبذلك فق�د توص�لوا إل�ى تأويل�ه لمعرف�ة الص�حيح م�ن 

لفظ متشابه خالف في معناه ظاھره عرفوا ان له تأوي4ً صحيحاً يجب التوص�ل مقصوده، فكل 

                                                
  .4/185:ا]حكام، اyمدي) ظ( )4(
  .3/167:تفسير المنار، محمد رضا  )1(
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اليه في ضوء ما عندھم من خ�زين معرف�ي، وفھ�م رص�ين بم�وازين الش�رع  الحني�ف تجعلھ�م 

وام�ا الجاھ�ل ف�4 يمك�ن ل�ه . قادرين على استنباط حقائق ما يعرض لھم من اKم�ور المتش�ابكة

  .عن معرفة تأويله فھو يؤمن بالظواھر فحسبان يميز المتشابه من غيره فض4 

وم��ن المتع��ذر الجم��ع ب��ين الم��ذھبين المتعارض��ين للمفس��رين و اKص��وليين، وق��د ح��اول     

] اخ�ت4ف ف�ي ھ�ذه المس�ألة ف�ي الحقيق�ة؛ ]ن َم�ْن ق�ال ب�ان الراس�خ يعل�م ( :بعضھم ذلك بقوله

  .)1()علمه أراد انه ] يعلمه حقيقةتأويله أراد أنه يعلمه ظاھراً ] حقيقة، ومن قال انه ] ي

ان ] أحد من العلماء ي�دعي ان�ه يعل�م م�راد هللا تع�الى م�ن آيات�ه عل�ى نح�و القط�ع و : وفيه     

. الحقيقة، وانه ] يتسنى ذلك Kي مخلوق على وفق قدرات�ه المتاح�ة ل�ه بالغ�اً م�ا بل�غ م�ن العل�م

  .ھذا من جھة

قع في أصل المس�ألة فيم�ا اذا ك�ان با6مك�ان للراس�خ ومن جھة أخرى فان ا]خت4ف ھنا وا    

معرفة المقص�ود م�ن المتش�ابه أم ]؟ و م�ن الب�ديھي ان الم�راد م�ن معرف�ة المتش�ابه ھ�و عل�ى 

  .نحو الظھور القرآني، ] الحقيقة المطلقة منه، فان ذلك موكول إلى هللا العلي العظيم

ق��رآن وھ��ي تل��ك الت��ي تك��ون م��ن ث��م ان م��ذھب اKص��وليين ق��د يص��ح ف��ي بع��ض آي��ات ال     

ِ الَِّذي أَْنَزَل َعلَ�ى ) .يَْسأَلونََك َعِن السَّاَعةِ  �:مختصاته سبحانه و تعالى، كقوله عزوجل َّzِ اْلَحْمُد

   )1:الكھف) (َعْبِدِه اْلِكتَاَب َولَْم يَْجَعْل لَهُ ِعَوَجا

مت�ى يك�ون موع�دھا و] قرين�ة ت�دل فانه ] احد يعلم غي�ر هللا تع�الى . ، ونحوھا)187/اKعراف( 	..

  .على ذلك فالراسخ وغير الراسخ في معرفة مقصود ھذه اyية سواء

  

  :أقسام المتشابه عند المفسرين و اiصوليين -ثالثا

  

مّر بنا فيما تقدم ان التشابه تارة يكون من جھة اللفظ فق�ط، وت�ارة يك�ون م�ن جھ�ة المعن�ى      

، )2()ھ�ـ 502ت (، وھ�و م�ا ص�ّرح ب�ه الراغ�ب ا]ص�بھانيفقط، وتارة يكون من جھتھما مع�اً 

                                                
  .1/150:لبخاريكشف ا]سرار، ا )2(
تفس��ير +  2/11:ا6تق��ان ف��ي عل��وم الق��ران، الس��يوطي+  254/المف��ردات، الراغ��ب ا]ص��بھاني) ظ( )1(

عل��وم +  3/24:عل��وم الق��ران عن��د المفس��رين+  3/39:المي��زان، الطباطب��ائي+  3/85:اyلوس�ي، اyلوس��ي
  .197-195/القران، محمد باقر الحكيم
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وذكر لذلك تفاصيل طويلة، ] يتسع المقام لذكرھا ف�ي ھ�ذه العجال�ة تفص�ي4ً و انم�ا عل�ى نح�و 

ا]ختصار، وذكر لكل قسم منھا أمثلة من القرآن العظيم سيأتي البحث عل�ى ذكرھ�ا؛ ]ن فيھ�ا 

  :Kقسام و كاyتيتبيين لموقف المفسرين و اKصوليين من ھذه ا

  :متشابه من جھة اللفظ فقط: اKول

اح���دھما يرج���ع إل���ى اKلف���اظ المف���ردة، وذل���ك إم���ا م���ن جھ���ة غرابت���ه نح���و : وھ���و ض���ربان

  .، واما من جھة مشاركته في اللفظ كاليد و العين)ا]ب،يزفون(

إِْن وَ  �:ضرب ]ختصار الك4م نح�و:يرجع إلى جملة الك4م، وذلك ث4ثة أضرب: و ا]خر    

و ض��رب لبس��ط . )3/النس��اء (	 ِخْف��تُْم أَ]َّ تُْقِس��طُوا فِ��ي اْليَتَ��اَمى فَ��اْنِكُحوا َم��ا َط��اَب لَُك��ْم ِم��َن النَِّس��اِء 

ل�يس مثل�ه ش�يء ك�ان أظھ�ر : ؛ Kن�ه ل�و قي�ل)11/الش�ورى( 	 ..لَ�ْيَس َكِمْثلِ�ِه َش�ْيٌء  ..�الك4م نح�و

ِ �وضرب ل�نظم الك�4م نح�و. )1(للسامع َّzِ الَّ�ِذي أَْن�َزَل َعلَ�ى َعْب�ِدِه اْلِكتَ�اَب َولَ�ْم يَْجَع�ْل لَ�هُ اْلَحْم�ُد 

  .)2(انزل الكتاب قيما ولم يجعل له عوجاً : فتقدير الك4م )1/الكھف( 	 ِعَوَجا

  :متشابه من جھة المعنى :الثاني

لن�ا وھي أوصاف هللا تعالى و أوصاف يوم القيامة، فانھا من اKمور الغيبي�ة الت�ي ] يمك�ن     

  .ان ندركھا كصورة في أذھاننا ما لم نحسھا أو تكون من جنس ما نحسه

  :وھو خمسة أضرب متشابه من جھة اللفظ و المعنى -الثالث

، ف�ان )5/التوب�ة( 	  ..فَ�اْقتُلُوا اْلُمْش�ِرِكينَ  ..�:من جھة الكمية، كالعموم و الخصوص نح�و - 1

، وھل ھو عل�ى نح�و العم�وم أي التشابه يكون في عدد أولئك المشركين المأمور بقتلھم

قتل جميع المشركين من قاتلنا ومن لم يقاتل؟ ومن كان له مع المسلمين ميثاق و عھود 

 و غيرھم؟

 )3/النساء( 	  ..فَاْنِكُحوا َما َطاَب لَُكمْ .. �:من جھة الكيفية كالوجوب و الندب نحو - 2

 .بذلكفالتشابه يكون في وجوب النكاح و استحبابه، إذ لم تصرح اyية 

                                                
؛ ان معنى اyية نفي المماثلة عن ذاته سبحانه ف4 ف�رق ب�ين 3/271:قال الطبرسي في جوامع الجامع  )1(

) مثل(، ا] فائدة الكتابة وربما كررت كلمة التشبيه )ليس كمثله شيء:( ليس كاz شيء، وان يقال: ان يقال
  .3/226:تفسير السمرقندي، السمرقندي) ظ. (للتأكيد

  .في تفسير ھذه اyية المذكورة. 2/471:الكشاف، الزمخشري+  7/3:التبيان، الطوسي) ظ( )2(
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َ َح�قَّ تُقَاتِ�ِه  �:من جھة الزمان كالناسخ و المنسوخ نح�و - 3   	يَ�ا أَيُّھَ�ا الَّ�ِذيَن آَمنُ�وا اتَّقُ�وا هللاَّ

َ َما اْستَطَْعتُمْ  �:، فھي منسوخة بقوله تعالى)102/آل عمران(  )16/التغابن( 	 فَاتَّقُوا هللاَّ

اْلبِ�رُّ بِ�أَْن تَ�أْتُوا اْلبُيُ�وَت ِم�ْن  َولَ�ْيسَ  �:من جھ�ة المك�ان و اKم�ور الت�ي نزل�ت فيھ�ا نح�و - 4

، )37/التوب�ة( 	 نََّما النَِّس�يُء ِزيَ�اَدةٌ فِ�ي اْلُكْف�ِر ◌ِ  �:، و قوله تعالى)189/البقرة( 	 ..اظُھُوِرھَ 

 .فان من ] يعرف عاداتھم في الجاھلية يتعذر عليه معرفة تفسير ھذه اyية

 .شروط الص4ة و النكاحمن جھة الشروط التي بھا يصح الفعل أو يفسد ك - 5

 

ومن خ4ل اس�تقراء الباح�ث Kق�وال المفس�رين ف�ي تفاس�يرھم وج�د أن ج�ّل المفس�رين  

يوافق���ون الراغ���ب ا]ص���بھاني ف���ي ھ���ذا التقس���يم، وج���اءوا باKمثل���ة ذاتھ���ا الت���ي ذكرھ���ا 

ن ان�ه متش�ابه، ق�الوا وذلك، فما قال عنه المفسر )2(في حين رفض اKصوليون. )1(الراغب

. م��ن ن��وع الكناي��ات وا]س��تعارات الت��ي يفھمھ��ا الع��رب، إذ ھ��ي م��ن اس��تعما]تھم عن��ه ان��ه

ق�ال . )11/الش�ورى( 	 ..لَ�ْيَس َكِمْثلِ�ِه َش�ْيءٌ  .. �:ويفھمھا المؤمنون ال�ذين يق�رون بقول�ه تع�الى

ْحَمُن َعلَ��ى  �:لم��ا س��ئل ع��ن ا]س��تواء ف��ي قول��ه تع��الى) ھ��ـ 179ت (ا6م��ام مال��ك ب��ن ان��س  ال��رَّ

، ف4 تش�ابه م�ن جھ�ة اللف�ظ )3()ا]ستواء معلوم، الكيفية مجھولة(: )5/طه( 	 اْستََوىاْلَعْرِش 

                                                
ق�د : ، ق�ال	وفاكھ�ة وأب�ا �:، ان عمر بن خط�اب لم�ا ق�رأ قول�ه تع�الى30/75:ذكر الطبري في تفسيره )1(

و نق��ل الثعلب��ي ف��ي . لعم��رك ي��ا ب��ن الخط��اب ان ھ��ذا لھ��و التكل��ف: عرفن��ا الفاكھ��ة، فم��ا ا]ب؟ ث��م ق��ال
أي س�ماء تظلن�ي أم أي ارض تقلن�ي أم كي�ف : فق�ال )ا]ب(، ان أبا باكر سئل ع�ن معن�ى 10/133:تفسيره

وف�ي تفس�ير الص�افي، . أصنع ان حكمت في كتاب هللا بما ] أعلم، اما الفاكھة فنعلمھا و اما ا]ب فاz اعلم
ان  -يعن�ي أب�ا بك�ر-س�بحان هللا أم�ا عل�م : ق�ال) ع(فبلغ ذلك أمير المؤمنين علي . 5/286:للفيض الكاشاني

والباحث يقف عن ھذا ا]ستغراب من أمير المؤمنين فھ�و د]ل�ة قطعي�ة عل�ى . المرعى ھو الك� و) ا]ب(
ل��يس م��ن المتش��ابه و] ھ��و خ��اص بالراس��خين ب��ل ھ��و مع��روف عن��د القريش��يين عل��ى وج��ه ) ا]ب(ان 

تفس���ير الق���ران الك���ريم، اب���ن +  4/449:تفس���ير البغ���وي+  6/161:تفس���ير الس���معاني) ظ. (الخص���وص
+  3/85:روح المعاني، اyلوسي+  9/112:تفسير أبي السعود+  1/304:السيوطي ا6تقان،+  1/6:كثير

  .3/39:الميزان، الطباطبائي
 �:  ف��ان قي��ل ان الع��رب انم��ا تفھ��م م��ن قول��ه تع��الى: ، ت��أو]ً مف��اده84/أورد الغزال��ي ف��ي المستص��فى )2(

ھيھ�ات : فھ�و متش�ابه؟ قلن�ا الجھة و ا]ستقرار، وقد أُري�د ب�ه غي�ره، )5/طه( 	الرحمن على العرش استوى
فان ھذه كنايات و استعارات يفھمھا المؤمنون من العرب المصدقون بان هللا ليس كمثله شي، وانھا مؤولة 

نھاي���ة النھاي���ة، محم���د ك���اظم +  245/ق���وانين اKص���ول، القم���ي) ظ. (ت���أوي4ت تناس���ب تف���اھم الع���رب
تعليق�ه عل��ى مع��الم +  3/65:س��ين الغ��روينھاي��ة الدراي��ة ف�ي ش��رح الكفاي��ة، محم�د ح+  2/54:الخراس�اني

  .على سبيل المثال ] الحصر. 1/319:اKصول، القزويني
  .3/22:الواقف، اyليجي) ظ(ونَِسب ھذا القول إلى احمد بن حنبل أيضاً . 250/المتحول، الغزالي )3(
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وعلي��ه ف��ان اللف��ظ المف��رد ] يك��ون متش��ابھا م��ن جھت��ه عن��د اKص��وليين، إذ . ف��ي ھ��ذه اyي��ة

  .يمكن ا]ستد]ل على المراد منه عن طريق أھل اللغة و نحوھم

الكيفية ] في غيرھا وھو ما نلمسه من أقوالھم في وانما يكون التشابه عند اKصوليين في      

ِ فَْوَق أَْي�ِديِھم.. �:ا]ستد]ل باyيات الكريمة نحو قوله تعالى ، فظ�اھر ال�نص )10/الف�تح( 	..يَُد هللاَّ

، و كيفيتھا و شكلھا ] نعرفه و] ندركه، و تتوق�ف ع�ن الكيفي�ة و] تش�تغل يدل على ان z يدا

  .)1(بطلب ذلك

لذي يذھب اليه الباحث؛ ان المتشابه ] يمكن ان يكون في اللفظ المف�رد؛ إذ اKلف�اظ ھ�ي وا     

: مما يمكن ا]ستد]ل على معناھا بسؤال أھل اللغة مث4ً أو عامة الناس، فھذا ابن عباس يقول

أن�ا : حتى رأيت إعرابيين يختصمان في بئر، يقول احدھما ل�خ�ر) فاطر(ما كنت أعلم معنى 

م�ن إعراب�ي بس�يط، ) ف�اطر(اس�تدل عل�ى معن�ى وففھم حبرا]م�ة اب�ن عب�اس . )2(قبلكفطرتھا 

وإذا كان اKمر كذلك ف4 فائدة من الرسوخ في العلم لتساوي الراسخين مع غيرھم ف�ي معرف�ة 

  .     المعنى المراد من المتشابه، ھذا من جھة

كم�ا ف�ي  -تش�ابھا عن�د ق�وم ان اللفظ يمكن ان يك�ون م: ومن جھة أخرى، ] يصح ان يقال     

؛]ن ذل�ك يقتض�ي ان يك�ون الق�رآن  -ك�ا6عرابي -ومحكم عن�د ق�وم آخ�رين  -حال ابن عباس 

والحال انه يمكن التوصل إلى معنى ألفاظ�ه . كله متشابھاً عند غير العرب Kنه لم ينزل بلغتھم

مفس��رين  العربي��ة م��ن خ��4ل تعل��م اللغ��ة العربي��ة، وق��د حص��ل حت��ى ص��ار كثي��ر م��ن اKع��اجم

ف�ان أئم�تھم ھ�م آل  -Kماميةا4 مذھب خ -مشھورين و أئمة للمذاھب ا6س4مية الموجودة اyن

عل�ى معن�ى مري�ب م�ردد ] (فالمتش�ابه يك�ون دا]ً ). ص�لوات هللا عل�يھم(بيت المصطفى محمد

من جھة اللفظ بحيث تعالجه الط�رق المألوف�ة عن�د أھ�ل اللس�ان، كإرج�اع الع�ام والمطل�ق إل�ى 

  .)3()صص والمقيد ونحو ذلكالمخ

وام��ا المتش��ابه م��ن جھ��ة المعن��ى أو م��ن جھ��ة اللف��ظ والمعن��ى مع��اً، فان��ه ] ينش��أ م��ن ت��ردد      

كما ذھب إل�ى ذل�ك ص�احب  -المعنى بين معاٍن متعددة، واخت4ط فھم المراد منھا على السامع

                                                
+  1/33:المحصول، ال�رازي+  1/170:أصول السرخسي+  2/641:الذريعة، السيد المرتضى) ظ( )4(

  .1/319:تعليقه على معالم اKصول، القزويني+  245/قوانين اKصول، القمي
  .81/369:بحار ا]نوار، المجلسي+  3/105:ا]ستذكار، ابن عبد البر) ظ( )1(
  .40-3/39:الميزان، الطباطبائي )2(
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ص��ورة  -تجس��يدھا وإنم��ا ينش��أ الزي��غ م��ن محاول��ة تأوي��ل المتش��ابھة ال��ذي يعن��ي( -)1(المي��زان

، فحين نتردد في تحديد صورة المعنى وتجس�يد )2()في مصداق معين وصورة محددة -المعنى

مصداقه يكون ذلك ھو المتشابه، واما المحكم فھو الذي ] نت�ردد ف�ي تحدي�د ص�ورته وتجس�يد 

  .مصداقه، وإنما يطمئن القلب اليه و] يخالف العقل لوضوح صورته و امكان تطبيقھا

: ، فان له معنى لغوي�اً ظ�اھراً، ھ�و)37/ھود(	َواْصنَعِ اْلفُْلَك بِأَْعيُنِنَا َوَوْحِينَا �:ي قوله تعالىفف    

ان z سبحانه عيناً، ولكن حين نري�د ان نطب�ق ھ�ذه الص�ورة عل�ى المص�داق الخ�ارجي تمتن�ع 

؛ ومثل�ه قول�ه 	 ْيَس َكِمْثلِ�ِه َش�ْيءٌ ل�َ( �: بشدة ويستحيل علينا ذلك؛ وھ�ي معارض�ة بقول�ه تع�الى

، ف�ان معناھ�ا اللغ�وي ظ�اھر )23-22/القيام�ة(	 إِلَى َربِّھَا نَاِظَرةٌ ُجوهٌ يَْوَمئٍِذ نَاِضَرةٌ۞و◌ُ  �:تعالى

في ان رؤية هللا تعالى با]بصار ممكنة في يوم القيامة، ولكن ھذا المعنى متشابه لما يوجد فيه 

ع��الى، ف�ان هللا تع�الى ] جھ��ة ل�ه ك��ي م�ن الت�ردد ف��ي تحدي�د ص�ورة ھ��ذه الرؤي�ة z س�بحانه وت

يكون مرئي�اً لنفس�ه ولغي�ره فك�ان ھ�ذا المعن�ى متش�ابھا فيم�ا يرج�ع إل�ى كيفي�ة الرؤي�ة وتجس�يد 

  .مصداقھا لما يلزم منھا التجسيم له سبحانه وتعالى

ويس���تنتج الباح���ث مم���ا تق���دم ع���دة نق���اط ف���ي حقيق���ة المحك���م والمتش���ابه عن���د المفس���رين      

  :واKصوليين ھي

ان العلم����اء اتفق����وا عل����ى المعن����ى اللغ����وي للمحك����م والمتش����ابه واختلف����وا ف����ي معناھم����ا  -1

 .ا]صط4حي

ان ا]خت4ف في المعنى ا]صط4حي للمحكم والمتشابه وقع بين المفسرين أنفس�ھم، وب�ين  -2

 .المفسرين من جھة واKصوليين من جھة أخرى

عرف�ة الم�راد من�ه ولكن�ه خ�اٍف يحت�اج إل�ى ان المتشابه عند المفسرين مما يمكن إدراكه وم -3

في حين ي�رى اKص�وليون ان المتش�ابه ] يمك�ن ادراك كنھ�ه و] . ا]ستد]ل والقرينة والتدبر

  .معرفة المراد منه، فھو مما استأثر هللا بعلمه و] يجوز السؤال عنه

في العلم، واما  ان التشابه عند المفسرين في فھم المعنى القرآني يكون عند غير الراسخين -4

  .عند اKصوليين فالتشابه يكون عند الراسخين وغيرھم على حّد سواء

                                                
  .3/40:تفسير الميزان، الطباطبائي )3(
  .202/علوم القران، محمد باقر الحكيم )4(
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ان المحرم في المتشابه ليس اتباعه، وإنما ابتغاء الفتنة من ذلك ا]تباع فھناك م4زمة ب�ين  -5

  .الغاية و ا]تباع

و ثالث�ة م�ن  ان المتشابه عند المفسرين تارة يكون من جھة اللفظ و أخرى من جھة المعنى -6

بينما يرى اKصوليين ان التشابه ] يكون ا] ف�ي المعن�ى الم�ردد ب�ين ع�دة مع�اٍن . جھتھما معاً 

  .والذي تخفى كيفيته

انما يكون في تحديد صورة المعنى و تجسيد  –على رأي الباحث المتواضع  - ان التشابه  - 7

  .مصداقھا، و] يكون من جھة اللفظ والمعنى و الع4قة بينھما

  

  

  

  

  المبحث الرابع

  المجمل والمفصل  عند المفسرين واiصوليين        

] يخفى ما لعلم ا6جمال والتفصيل من أھمية بالغة في بيان ماورد مبھم�ا ً م�ن اyي�ات     

القرآنية ، ]يعرف المراد منھا ، وھو من مسائل علوم القرآن المھمة لما له م�ن ت�أثير واض�ح 

ع��ن م��راد هللا تع��الى م��ن ك4م��ه ، وعل��ى عم��ل اKص��ولي ف��ي  عل��ى عم��ل المفس��ر ف��ي الكش��ف

اس��تنباط الحك��م الش��رعي ، وھ��و م��ا يح��اول الباح��ث إثبات��ه ف��ي ھ��ذا المبح��ث ، وعلي��ه فس��وف 

  : تتوزع الدراسة ھنا على مايأتي 

  . ـ مفھوم المجمل والمفصل عند المفسرين وأ]صوليين 1

  .  ـ أسباب اKجمال في النص القرآني عند الفريقين2

  : تعريف المجمل والمفصل عند المفسرين واiصوليين : أو� ً 

ومن ثم يتناول المعنى ا]صط4حي . يذكر البحث التعريف اللغوي للمجمل والمفصل 

لھم��ا عن��د الف��ريقين ، ل4تف��اق الحاص��ل ف��ي معناھم��ا اللغ��وي ، فق��د ج��اء ف��ي لس��ان الع��رب أن 

وف�ي   )1(.إت�أد وأعت�دل ول�م يف�رط : الش�ئ المجمل لغة من أجمل في صنيعه وأجمل في طل�ب 

                                                
 . 127/ 11: لسان العرب ، ابن منظور ) ظ( )1(
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أجمل الشحم أذابه ، وأجمله وأجتملهُ  ، وأجمل الشئ جمعه ُ ع�ن تفرق�ه ( (القاموس المحيط ، 

  . )2( ))وأجمل الحساب رده إلى الجملة 

فيك�ون تلخ�يص ماج�اءوا ب�ه  )3(.وقيل أجملت الش�ئ أجم�ا]ً  جمعت�ه م�ن غي�ر تفص�يل 

  ) . والشمول ، والضم  الجمع ،( يتأسس على معنى 

وأما المفصل لغة فھو مافيه فصل بين المعاني ، من فصلت الشئ ما نفصل أي قطعته     

ف�أنقطع ، وفص�ل م�ن الناحي�ة أي خ�رج ، وفص��لت الرض�يع ع�ن أم�ه فص�ا] ً وأفتص��لته ، إذا 

وف��ي عل��م المجم��ل والمب��ين ، : ، ل��ذا يمك��ن أن يق��ال   )5() التب��ين : والتفص��يل ( )4() فطمت��ه 

    )6(). وفصلت الشئ تفصي4 ً جعلته فصو] ً متمايزة : ( صباح المنير مال

ومما تقدم يظھر أن المجمل ھو في قبال المفصل ، فبينما المجمل يعني ذكر الشئ م�ن 

غير إطناب بل يشار ليه بنحو يفھمه السامع ، يكون المفصل ھو التبي�ين لم�ا أجم�ل م�ن الق�ول 

  .    وجعله مقاطع تتمايز عن غيرھا  وبيانه ، بعد عدم تفصيله

وبعد ھذا يأتي البحث على تحديد مفھوم المجمل في اصط4ح المفس�رين واKص�وليين 

  :الفريقين  ومن ثم تحديد مفھوم المفصل في ا]صط4ح عند ك4

  (*):مفھوم المجمل عند المفسرين واiصوليين  -1

المجم��ل والمفص��ل وتحدي��د معناھ��ا  ل��م يف��رد المفس��رون باب��ا ً خاص��ا ً لمعالج��ة مفھ��وم    

ا]صط4حي ، وأنم�ا وج�دھا الباح�ث ف�ي مع�رض تفس�يرھم للنص�وص القرآني�ة ، لعلھ�ا تني�ر 

بع��ض الم��داخل لھ��ذا العل��م ـ عل��م المجم��ل والمفص��ل ـ وق��د أعت��ذر لھ��م ان��ه ل��يس م��ن واج��ب 

الى م�ن المفسرين تبي�ين ھ�ذه المف�اھيم وتوض�يحھا ، بق�در م�ا يھمھ�م الكش�ف ع�ن م�راد هللا تع�

وعليه فقد جاءت عباراتھم حول تحديد مفھوم المجمل متفاوتة ألفاظاً  ومعاني ، وھي . ك4مه 

  .  ]تخلو من نظر 

                                                
 . 351/ 3: القاموس المحيط ، الفيروز آبادي  )2(
 110: 1: المصباح المنير ، الفيومي  )3(
 . 262/ مختار الصحاح ، الرازي ) ظ(و 179/ 5: الصحاح ، الجوھري  )4(
 . 262/ مختار الصحاح  )5(
 . 474/ 2: المصباح المنير ،الفيومي  )6(

اد الباحث ھھنا من أطروحة الدكتوراه ا6جمال والتفصيل في التعبير القرآني ، للدكتور سيروان أف (*)
 . فض4 عن  المصادر المذكورة في الھوامش ومن هللا التوفيق . الجنابي رعاه هللا وجزاه خيرا ً 
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وعرف��ه ف��ي  )1(. ھ��و م��ا يحتم��ل مع��اني ش��تى ) ھ��ـ  310:ت( فالمجم��ل عن��د الطب��ري     

) ھ�ـ  460ت ( فيم�ا ذھ�ب الش�يخ الطوس�ي  )2(.موضع آخر بأنه ما ترجم من الك4م بالمفس�ر 

وافق�ه عل�ى ذل�ك و )3() . )ما ]ينبني ظاھره عن المراد من�ه مفص�4ً  ( (: إلى أن المجمل ھو 

أم�ا الراغ�ب ا]ص�بھاني فك�ان أق�رب إل�ى مفھ�وم  )4(. ال�نص القرآن�ي  غير واحد من مفس�ري

أن حقيقة المجمل ھو المش�تمل عل�ى جمل�ة أش�ياء كثي�رة ( (: المجمل من غيره فقد حّده  بقوله 

  .  )5( ))مخلصة غير 

فھ��و م��ن ج��نس الك��4م ال��ذي خف��ي بيان��ه وتفص��يله عل��ى المتلق��ي لت��ردد المع��اني في��ه     

             دون آخ���ر والمجم���ل عن���د القرطب���ي  م���ن واخت4فھ���ا م���ن دون ق���درة عل���ى تخل���يص معن���ى

د وق� )2 ( ))م�ا ك�ان يفتق�ر إل�ى بي�ان ( (أو  )1 ( ))يفھم الم�راد من�ه  ما ]( (ھو ) ھـ 671:ت( 

. م��ن محامل��ه فھ��و ]يمك��ن أن يتع��ين في��ه محم��ل  )3 (. وافق��ه عل��ى ذل��ك جمل��ة م��ن المفس��رين 

                                                
  . 5/63: جامع البيان ، الطبري ) ظ( )1(
 .5/387:ن.م )2(
 . 5/ 1: التبيان ، الطوسي   )3(
تفسير +  82/ 2: فقه القرآن ، الراوندي +  40/ 1: مجمع البيان ، الطبرسي : على سبيل المثال ) ظ( )4(

 .  37/ 1: الفيض : الصافي 
 . 98/ 1: المفردات في غريب القرآن ، الراغب  )5(

 
 
 
  
 . 218/ 2: كام القرآن ، القرطبي الجامع Kح )1(
  . 96/  12: ح المعاني ، ا]لوسي رو) ظ(، و 173/ 1. : ن . م   )2(
 .12/56:واyلوسي في روح المعاني، 2/205:البحر المحيط،كابي حيان في تفسيره  )3(
 .173/ 1: كام القرآن ، القرطبي الجامع Kح )4(
 . 76/ فقه اللغة ، ابن فارس ) ظ( )5(
المعنى الذي دل عليه الظاھر  عبارة عن احتمال يعضده دليل يصير به اغلب على الظن من: ( المؤول   )6(

، وحكمه وجوب العمل به عل�ى حس�ب وج�وب العم�ل بالظ�اھر ، ا] أن  153/ 3: المحصول ، الرازي ) 
) ظ(وجوب العمل بالظاھر ثابت قطعاً   ووج�وب العم�ل ب�المؤول ثاب�ت م�ع أحتم�ال الس�ھو والغل�ط في�ه ، 

 . 54/ ترابادي الفوائد المدنية ، ا]س) ظ(، و  163/ 1: أصول السرخسي 
معج�م لغ�ة الفقھ�اء ، محم�د ) م�ا وض�ع Kكث�ر م�ن معن�ى و] يتع�ين الم�راد من�ه ا] بقرني�ة : ( المشترك  )7(

والمشترك ]ينزل على ك4 معينة بل على أحدھما ؛ ا] عل�ى س�بيل ا6عج�از ؛ Kن�ه غي�ر .  430/ قلعجي 
مبادئ الوص�ول +  118/ ق الحلى معارج اKصول المحق) ظ. (موضوع للمجموع من حيث ھو مجموع 

 .  68/ ، الع4مة الحلي 
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، و]  ) 4() ل�م يوض�ع ف�ي اللغ�ة لمعن�ى مع�ين ( اللف�ظ ال�ذي  هعل�ى أن�وعرفه في موضع آخر 

لوق��ت مع��ين و أنم��ا تك��ون م��دة ھ��ذه اللفظ��ة مجمل��ة ل��دى الس��امع ، Kنھ��ا ل��م تفص��ل ف��ي أص��ل 

فا]جم��ال عن��د ، جم��ال ل��م ينش��أ م��ن الوض��ع وانم��ا نش��أ م��ن ا]س��تعمالأن ا]:وفي��ه . الوض��ع

 .متلق��ي م��ن ا]س��تعمالوانم��ا نش��أ ا]جم��ال لل، ي أص��ل الوض��عالمجم��ل ب��يّن يع��رف معن��اه ف��

م�ن اللغ�ويين ) ھ�ـ 395:ت(والجدير بالذكر أن القرطبي في مذھبه ھذا متوافق مع ابن فارس 

  .)5 ()المجمل(] مصطلح ) شبه(ھا تحت مصطلح أن اKخير وضع في نظرته لھذه اللفظة إ]

وي4حظ على تعريفاتھم المتقدمة للمجم�ل ، أنھ�ا غي�ر جامع�ة و] مانع�ة ؛ Kنھ�ا تس�مح    

با]نفت��اح عل��ى مف��اھيم عدي��دة تش��ترك م��ع المجم��ل ف��ي ا6بھ��ام وأحتمال��ه عل��ى مع��ان ٍ متع��ددة 

محامل��ه ، وھ��ي الع��ام ، ]يمك��ن ت��رجيح اح��دھما عل��ى غيرھ��ا ، و] يتع��ين في��ه محم��ل م��ن 

  . ما يجعل تلك التعريفات غير تامة  )7(، والمشترك )6(والمطلق ، والمؤول

ق�د جع�ل م�ن رؤيت�ه للمجم�ل أساس�ا ً ) ھ�ـ 606ت(وتجدر ا6شارة ھنا إلى أن ال�رازي 

فق�د اش�ترط ال�رازي ف�ي   )1(وأن ك�ان يؤخ�ذ علي�ه أن�ه جع�ل المجم�ل كالمتش�ابه. ينھض علي�ه 

أما المتشابه وھو (( :المعاني في اللفظ المجمل بقوله التسوية بين ( و) التكافؤ  (  المجمل مبدأ

                                                
 
 
 
 
ان المتشابه يشترك مع المجمل في كونھما من جنس المبھم ، ا] أن ا6بھ�ام ف�ي المتش�ابه أش�د من�ه ف�ي  )1(

، ويشتركان أيضا ً في أنھما غير قابلين لتأويل ، والمجمل يقت�رب ) Kنه مما أستأثر هللا بعلمه ( المجمل ؛ 
ويفترقان عن بعضھما في أن المتشابه ] يتطرق له البيان . ثيراً من المتشابه أذا لم يوجد له تفصيل يبينه ك

و] يقبل ا6يضاح البتة ، ]من الكتاب و] من السنة و] حتى من طرق معروفة الد]]ت اKخرى ، عل�ى 
ه السنة الشريفة ويفترقان ايض�ا حين أن من المجمل ما يفصله الكتاب فيكشف عن معناه ، ومنه ما توضح

في أن العمل بالمتشابه ]يجوز 6فراطه في ا6بھام ، على حين ]يمتنع العمل بالمجمل أن وجد م�ا يفص�له 
  . بيانا ً 

م�ا يثب�ت التكلي�ف (  168/ فالمتشابه ]تكليف فيه لشدة إبھامه يقول الشوكاني ف�ي أرش�اد الفح�ول 
جمل تكليف بالمحال وأما المجمل فأن كان مفص4 ً وجب فيه التكليف وإ] بد] اجمال فيه ]ن التكليف بالم

أم�ا م�ا ]يتعل�ق ب�ه تكلي�ف ادائ�ي ك�أن : (( اقترب المجمل من المتشابه في عدم وجوب التكلي�ف حت�ى قي�ل 
وھ�ذا المجم�ل أ]عتق�ادي ... يكون من قبيل التكليف أ]عتقادي  ، فذلك واقع غي�ر قلي�ل ف�ي الق�رآن الك�ريم 

بل ھو ـ عند أھل التسليم ـ أولى ) : المتشابه (  لباقي على حاله بعد انقطاع الوحي ، أنما ھو على مشارفا
كالحروف المقطعة )) بأدخاله في المتشابه الذي ]يعلم تأويله إ] هللا ، و] سبيل إلى ا]ستفسار عنه لكشفه 

دراس��ة المعن��ى عن��د +  398/ ين ، توفي��ق د]ل��ة ا]لف��اظ عن��د اKص��ولي) ظ. (ف��ي ب��دايات الس��ور القرآني��ة 
مبحث المحكم والمتش�ابه م�ن + 72ـ  67/ سيروان الجنابي . ا6جمال والتفصيل ، د+  144/ اKصوليين 

 .ھذه اKطروحة 
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 )2())الذي أسميناه المجمل،وھو ما يك�ون د]ل�ة اللف�ظ بالنس�بة إلي�ه وعل�ى غي�ره عل�ى الس�وية 

 ويؤيد ك4مه ھذا في موضع آخر من تفسيره بقوله عن المجمل ، بأنه اللفظ الذي يحتم�ل أكث�ر

يمكن الترجيح بين معاني اللفظ المجم�ل ؛  إذ ].  )3(ون ترجيح على حدٍ  سواءمعنى من دمن 

  . ]ن تلك المعاني المختلفة فيما بينھا متساوية ومتكافئة يصعب للملتقي الترجيح فيما بينھا 

ويس��تنتج الباح��ث مم��ا تق��دم م��ن ع��رض مق��و]ت المفس��رين ف��ي المجم��ل ، أن المجم��ل 

س�ع يدد المعاني فيه وتس�اويھا بحي�ث ]مبھم ويفتقر إلى بيان لتر ]يمكن تعيين أحد معانيه فھو

المتلقي معھا إدراك ظاھر اللفظ الوارد فيه أو يحدد معناه مفص4 ً بينا ً ، إ] بك4م ]حق عليه 

  . مفسر ٍ 6جماله ، يصدر عن المتكلم نفسه 

أكث�ر دق�ة ف�ي وأما اKصوليون فقد كانوا أكثر اتس�اعاً  ف�ي عرض�ھم لمفھ�وم المجم�ل و

تحديد معناه من المفسرين ، وھو أم�ر ب�ديھي اذا م�ا لحظن�ا ش�دة عن�ايتھم بد]ل�ة ا]لف�اظ ، ف�4 

يكاد يخلو مؤلف تخصص�ي لھ�م م�ن مباح�ث ال�دليل اللفظ�ي ، ومن�ه المجم�ل والمفص�ل ، وق�د 

  . كانت لھم اليد الطولى في تحديد المفھوم ا]صط4حي لھذا العلم 

ھو ما أحتمل وجوھا ً فصار بحال ]يوقف على المراد : (( بقوله )1(فقد حّد ه الشاشي 

  .  )2()) به إ] ببيان من المتكلم 

أن المجمل متع�دد المع�اني و] يمك�ن معرف�ة المعن�ى المح�دد إ] : ويفھم من ھذا القول     

  . ببيان من المتكلم نفسه 

ذ ل�م يب�ين ماھي�ة ھ�ذا إ...)  ھ�و م�ا : ( وفي تعريف الشاشي ل�جم�ال أجم�ال ف�ي قول�ه     

Kم��ر ال��ذي تنب��ه ل��ه الس��يد المرتض��ى        ھ��و لف��ظ أم خط��اب أم أم��ارة ، أم م��اذا ؟ وھ��و ا أ ،الش��ئ

ھ��و الخط��اب ال��ذي ]يس��تقل بنفس��ه ف��ي معرف��ة : (( عن��د تعريف��ه للمجم��ل إذ ق��ال  )ھ�ـ 436:ت( 

ئ مع�ين ف�ي الخط�اب ال�ذي قص�د ب�ه ش�: (( وعرفه ف�ي مك�ان آخ�ر فق�ال ھ�و  )3()) المراد به 

                                                
 .7/182:ا لرازي، مفاتيح الغيب )2(
 .3/153:ن.م) ظ( )3(
) . ھـ 325( مصر ، توفي سنة الشاشي ھو إسحاق بن إبراھيم الشاشي السمرقندي الشافعي نزيل   )1(
 . 199/ 1: ھدية العارفين ، إسماعيل باشا ) ظ(
 . 81/ 1: أصول الشاشي  )2(
 . 323/ 1: الذريعة ، السيد المرتضى  )3(
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، فالخطاب يشمل اللف�ظ والمعن�ى واKم�ارة ، وجميعھ�ا مم�ا يص�ح  )4()) يعنيه  نفسه واللفظ ]

  .فيھا ا6جمال كما ھو المعلوم 

؛ أو ھو م�ا ]يع�ين )5 ())يعلم بظاھره مراد هللا كله  ] ما(( ويفھم مما تقدم أن المجمل 

ن اللف�ظ عين�ه ، ف�أن اKجم�ال أنم�ا يك�ون م�ن اللفظ معناه تفصي4 ً ؛ وأنما ھو متعين بنفسه ] أ

  . ا]ستعمال و] يكون بوضع اللفظ 

 )6 (، فق�ال ) ھـ 606:ت(وھذا المعنى الذي ذھب إليه السيد مرتضى أفاد منه الرازي 

و] : (( في تعريف المجمل ما قاله السيد المرتضى إ] أنه أخفق في المثال للتعريف ، إذ قال 

ف�ي نفس�ه ،  نرب رج4 ً؛ ]ن ھذا اللفظ أف�اد ض�رب رج�ل ول�يس بمتع�ياض: يلزم عليه قولك 

  . )7 ()) فأي رجل ضربته جاز 

متعين��ة م��ن اللف��ظ ، وأنم��ا ھ��ي ) رج��4 ً ( لفظ��ة  ع��دّ  أن ال��رازي ق��د ت��وھم ف��ي.. وفي��ه     

مطلقة تدل على ماھية شائعة بين أفراد جنسھا مبھمة ]ح�دود واض�حة فيھ�ا تميزھ�ا وتح�ددھا 

ن غيرھا ، فھي أذن متعينة بنفسھا من حي�ث تطبي�ق مص�داقھا خارج�ا ً فح�ين يق�وم وتفردھا ع

متعين�ة ) رج�ل ( المخاطب بضرب رجل سوف يتعين الرجل المراد ض�ربه تحدي�دا ً ، فلفظ�ة 

بالتطبيق ، ] باللفظ  ؛ Kنھا تحتمل أكث�ر م�ن ش�خص عل�ى اخ�ت4ف ص�فاتھم وخصوص�ياتھم 

   )1 (. بما حوته من ا6بھام 

 ين بنفسه نجده قد ضرب مث4ً  له لعودة إلى ما قاله الرازي في المثال للمجمل المتعوبا

اِكِعينَ �: قوله تعالى  َكاةَ َواْرَكُع�وا َم�َع ال�رَّ 4ةَ َوآتُوا الزَّ ظان�ا ً أن لف�ظ   )43/ البق�رة (  �َوأَقِيُموا الصَّ

   .)2 ()متعين بحسب اللفظ  تفيد وجوب فعل معين في نفسه غير( الص4ة متعينة بنفسھا  وأنھا 

عن��د الع��رب ت��دل عل��ى معن��ى ال��دعاء ، غي��ر أن م4م��ح ) الص��4ة ( أن لف��ظ ... وفي��ه 

عاء الذي أمر به هللا تعالى في ھذه اللفظة غير واضحة لديھم في اللفظ نفسه ، دوأصول ھذا ال

بتطبيقھ�ا وأدائھ��ا  )ه وس�لمص�لى هللا علي�ه وآل�(فعرف�ت ل�ديھم بع�د ذل�ك م�ن خ�4ل أدائھ�ا ، بع��د أن ق�ام النب�ي 
                                                

 .  282/ 2: رسائل المرتضى ، السيد المرتضى  )4(
 .  379/ 7: الينابيع الفقھية ، على أصغر  )5(
، المحصول ) أفاد شيئا ً من جملة أشياء وھو متعين في نفسه واللفظ ]يعنيه  ما: ( عرفة الرازي قائ4 ً  )6(

 . 153/ 3: ، الرازي 
 . ن . م  )7(
 .  30/ سيروان الجنابي . ا6جمال والتفصيل ، د) ظ( )1(
 . 167/ إرشاد الفحول ، الشوكاني ) ظ(، و153/ 3: المحصول الرازي  )2(
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ف��المعنى الع��ام للص��4ة .   )3 ()) ص�لوا كم��ا رأيتم��وني أص�لي : (( والتص�ريح بكيفيتھ��ا بقول��ه 

. مفھوم بْيد أنھا غير متعينة تشخيصا ً باللفظ ]ن اKداء مجھول وھو ال�ذي وق�ع في�ه ا6جم�ال 

  . ى بعض معناھا فالص4ة إذن غير متعينة بنفسھا وأنما بأدائھا وقد دّل اللفظ عل

) نص��يب (وخي��ر مث��ال يمك��ن أن يض��ربه  الباح��ث ف��ي ھ��ذا المض��مار ھ��و أجم��ال لف��ظ 

�ا تَ�َرَك اْلَوالِ�َداِن َواKَْْقَربُ�وَن َولِلنَِّس�اِء نَِص�يٌب �: الواردة ف�ي قول�ه تع�الى  َج�اِل نَِص�يٌب ِممَّ  �لِلرِّ

ن باس��تطاعة المفس��رين تفص��يل ، فأنھ��ا ج��اءت مجمل��ة ف��أبھم الم��راد منھ��ا ، ول��م يك�� )7/ النس��اء (

، وھذا ]يعين ش�يئا ً ف�ي  )4 () الحظ المفروض ( المراد منھا سوى عبارة ترددت لديھم تعني 

فتجد ان ھذه اللفظة المجمل�ة ق�د دخل�ت ف�ي ا6بھ�ام م�ن ،) النصيب ( في لفظة  إزالة الغموض

ا ً ويوض�ح المعن�ى حيث المعنى أص�الة وم�ن حي�ث اللف�ظ تباع�اً  ، لع�دم وج�ود م�ايبين مفھوم�

ُ فِ��ي أَْو]ِدُك��ْم  �: الم��راد منھ��ا ، فھ��ي باقي��ة عل��ى أجمالھ��ا ل��و] مج��ئ قول��ه تع��الى  يُوِص��يُكُم هللاَّ

ذك��ر عقي��ب ھ��ذا المجم��ل ھ��ذا ( ، ف��دفع ا6بھ��ام بع��د ) 11/ النس��اء ( � لِل��ذََّكِر ِمْث��ُل َح��ظِّ اKُْْنثَيَ��ْيِن 

  . الوارد منه سبحانه وتعالى  )1() المفصل 

فالمجم��ل اذا ً ]يمك��ن بل��وغ معرف��ة الم��راد من��ه إ] م��ن الم��تكلم ب��ه نفس��ه ، وق��د فط��ن 

ھو لف�ظ ]يفھ�م الم�راد : (( في أثناء تحديده لمفھوم المجمل بقوله ) ھـ   470 :ت (السرخسي 

ذل�ك المعن�ى المطل�وب م�ن  )2()) منه إ] با]ستفسار من المجمل وبيان من وجھته يع�رف ب�ه 

م�ا : (( اذ ق�ال في�ه  اثناء حّده للمجم�ل) ھـ482(0ھذا خ4ف ما قرره البزدويو،اللفظ المجمل

ازدحم��ت في���ه المع��اني وأش���تبه الم��راد اش���تباھا ً ]ي���درك ب��نفس العب���ارة ب��ل ب���الرجوع إل���ى 

  .)3()) ا]ستفسار ثم الطلب ثم التأمل 

                                                
، عن أبي زكريا عن أبي إسحاق المزكي ، عن بن العباس 245/ 2: ى أخرجه البيھقي في السنن الكبر )3(

محمد بن يعقوب ، عن الربيع بن سليمان المرادي ، عن الشافعي ، عن عبد الوھاب الثقفي عن أيوب عن 
بحار ) ظ(و. الحديث ) ... ص(قال لنا رسول هللا : أبي ق4بة عن أبي سليمان مالك بن الحويرث قال 

 .  82/279: لسي اKنوار ، المج
/ 4: روح المعاني ، ا]لوسي +  503/ 1: الكشاف ، الزمخشري +  120/ 3: البيان ، الطوسي ) ظ( )4(

 . 198/ 4: الميزان ، الطباطائي +  210
 . 192/ 2: البرھان ، الزركشي ) ظ(، و 165/ 9: مفاتيح الغيب ، الرازي  )1(
 . 168/ 1: أصول السرخسي  )2(
 . 9/ 1: ، البزدوي  ول الى علم ا]صولكنز الوص  )3(
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أن المجم�ل إذ يجد المطلع اللبيب التناقض في ك4م البزدوي ھذا واضحا ً ، فبينما يق�ّر 

]يمكن الوصول إلى بي�ان معن�اه ، إ] با]ستفس�ار م�ن الم�تكلم ال�ذي أجم�ل الك�4م م�ن جھ�ة ، 

يسوغ من جھة أخرى أمكان الوصول إلى بي�ان المجم�ل بالطل�ب والتأم�ل ، وھ�و مم�ا ]يمك�ن 

  .التسليم به

بھام�ه اذ التأمل والطلب ]يمكن أن يوص4 إلى معرفة المراد من اللفظ المجمل لش�دة إ 

القائم في فھم اللفظ المجمل ھو ا]ستفسار من المجمل نفسه ال�ذي  سوغور غموضه ، فأ] سا

  . قام بأجمال الخطاب 

م��ن ) ھ��ـ  606ت( مطابق��ا ً لتعري��ف ال��رازي ) ھ��ـ  631ت (وج��اء تعري��ف اyم��دي 

حي المفسرين ، مايشكل اتفاقاً  بين المفسرين وأ]صوليين في رؤي�تھم إل�ى المفھ�وم ا]ص�ط4

للمجمل ، فقد جاء بالشرط نفسه الذي ذكره الرازي في تعريفه المتق�دم م�ع أق�وال المفس�رين ، 

  .)التكافؤ ( وھو

م��ا دل د]ل��ة عل�ى أح��د أم��رين ]مزي��ة : (( إذ يق�ول اyم��دي ف��ي تعري��ف المجم�ل ھ��و  

 قط ف��ي تحق��فانع��دام المزي��ة ب��ين معن��ى وآخ��ر ش��ر. )K (()1ح��دھما عل��ى اyخ��ر بالنس��بة إلي��ه 

  . ا6جمال 

ويؤخذ عليه انه قد حدد ا6جمال بالد]لة على أحد أمرين على حين أن المجمل قد ي�دل 

على جملة معانٍ  و] يمكن تحديدهُ  بالد]لة عل�ى معني�ين فحس�ب ؛ ]ن ف�ي ذل�ك انتف�اء للق�ول 

  .  بأجماله Kننا قد حددنا ص4حيته لواحدة من المعاني دون اKخرى 

رة اKصوليين إل�ى المجم�ل مختلف�ة فيم�ا بي�نھم ، ظذلك كله ، أن ن ويستنتج الباحث من

فمنھم َمْن حدد إمكان بيان المجمل با]ستفسار فحسب ، وم�نھم م�ن س�مح للطل�ب والتأم�ل ب�أن 

يص��4 إل��ى بي��ان المجم��ل ـ وق��د ب��ان ض��عفه ـ وم��نھم م��ن جعل��ه دا] ً عل��ى معني��ين فق��ط دون 

وم�نھم م�ن وض�ع ح�دا ً عام�ا ً للمجم�ل يس�مح ب�دخول المعاني اKخرى ـ وفي�ه نف�ي ل�جم�ال ـ 

  ) . المطلق ـ والعام ( من أمثال  غيره فيه

وال��ذي ينبغ��ي الف��ات النظ��ر إلي��ه ، أن المفس��رين واKص��وليين ق��د جعل��وا المجم��ل ف��ي 

اللفظة المفردة دون التركيبة ، وھو الواضح م�ن مط�او ك4مھ�م وتعريف�اتھم ، إذ ل�م ي�ؤثر ع�ن 

                                                
 .  180/ 1: روظة الناظر ، المقدسي ) ظ(، و13/ 3: ا6حكام اyمدي  )1(
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ح�د إط�4ع الباح�ث ـ ذك�ر للتركي�ب المجم�ل ف�ي مع�رض حديث�ه ع�ن مفھ�وم أحد منھم ـ عل�ى 

  . المجمل بل كانوا غالبا ً ما يصدرون تعريفاتھم له بأنه اللفظ 

وبعد ھذا كله يمكن للباحث أن يسجل أتفاق المفسرين وأ]صوليين على تحديد المعن�ى 

عن�ى و] يتع�ين الم�راد اللف�ظ ال�ذي ي�دل عل�ى أكث�ر م�ن م: ا]صط4حي للمجمل ، فھو عندھم 

منه من اللف�ظ نفس�ه ، ب�ل ببي�ان خ�ارج عن�ه يص�در م�ن الم�تكلم ال�ذي أجم�ل ك4م�ه ، فيفص�له 

ويكشف عن معناه ، وغير المتكلم ]يمكن ل�ه التوص�ل إل�ى الم�راد م�ن المجم�ل ]بالطل�ب و] 

  . بالتأمل 

  : ـ مفھوم المفصل عند المفسرين واiصوليين 2

ف�ات متع�ددة ف�ي تحدي�د المفھ�وم ا]ص�ط4حي للمفص�ل ، لك�ن لقد ك�ان للمفس�رين تعري

]على نحو إف�راد ب�اٍب خ�اص ً ب�ه ، ب�ل ھ�و مم�ا التقط�ه الباح�ث ورص�ده م�ن حناي�ا تفس�يرھم 

  . للنصوص القرآنية في معرض تناولھم ل�يات المباركة 

 )1(تمي�ز المع�اني بعض�ھا م�ن بع�ض بالبي�ان عم�ا فيھ�ا (( فالطبري يرى المفصل ھو  

فھ���م م���ن ذل���ك أن دور التفص���يل ھ���و تميي���ز مع���ان مش���تبكة بعض���ھا م���ع بع���ض ، وھ���ذا وي

ال��دور]يتأتى إ] بالبي��ان للمعن��ى المبتغ��ى م��ن ب��ين س��ائر المع��اني المحتمل��ة 6قص��اء اش��تراك 

المع��اني ف��ي الخط��اب ؛ إذ المفص��ل أنم��ا يحت��اج إلي��ه اللف��ظ المجم��ل وذل��ك لتش��ابك واخ��ت4ف 

  . فيه ، وبيان المعنى المقصود من بين تلك المعاني المعاني المحتملة والمتعددة 

التفصيل : (( و] تختلف رؤية الشيخ الطوسي عن الطبري لمفھوم المفصل ، اذ يقول 

تبين المعاني بما ينفي التخل�يط المعم�ى للمعن�ى ، وينف�ي أيض�اً  الت�داخل ال�ذي يوج�ب نقص�ان 

  .  )2()) البيان على المراد 

ال�ة الخل�ط وا]ش�تباه ف�ي مع�اني المجم�ل ، وبعب�ارة أخ�رى أن فالمفصل عنده يق�وم بإز

وقد تابع الطوسي ف�ي فھم�ه ُ للتفص�يل مجموع�ة . المجمل يشتمل على معاني مختلفة ومتشابه 

،  )4()ھ��ـ  548ت( ي س��، والطبر )3() ھ��ـ548ت (كبي��رة م��ن علم��اء التفس��ير ، كالزمخش��ري 

  . )6(وغيرھم  )5(والطباطبائي 

                                                
 .  180/ 11 :جامع البيان ، الطبري )1(
 .  244/ 4: التبيان ، الطوسي  )2(
 ، . 186/ 4: الكشاف ، الزمخشري ) ظ( )3(
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   )7()) تمييز المعاني على وجه يزول معه اللبس (( : فالتفصيل ھو 

عل��ى المع��اني المتش��ابھة فق��ط ف��ي تعريف��ه )  ھ��ـ 546ت ( ص��ر اب��ن عطي��ةتبينم��ا اق

التفصيل البي�ان ب�أن ت�ذكر فص�ول م�ابين اKش�ياء وت�زال أش�باھھا حت�ى : (( للمفصل ، إذ قال 

بي��ان  ن التفص��يل عن��ده ھ��ويتض��ح أ)  اباھھاش��( ، فباس��تعماله للفظ��ة  )8()) يتمي��ز الص��واب 

شابھه م�ن المع�اني وتخليص�ه م�ن اش�تباه تل�ك المع�اني ف�ي اللف�ظ المعنى عن طريق إزالة ما ي

المجمل ، فھو يرى أن معاني المجمل متشابھة ، وان التفصيل يقوم بدوره على أبعاد المع�اني 

مف��روض أن المتش��ابھة وا6بق��اء عل��ى واح��د منھ��ا ذي الد]ل��ة المقص��ودة م��ن المجم��ل ، وال

وت��زال أش��باھھا ( المجم��ل تك��ون معاني��ه متباين��ة ، نع��م ل��و أض��اف اب��ن عطي��ة إل��ى تعريف��ه 

  . لكان تعريفه اشمل وأتم ) ومتبايناتھا 

أكثر دقة من ابن عطية في تعبيره عن معن�ى ) ھـ 875ت(ويظھر للبحث أن الثعالبي      

يُ��راد ان��ه فْرق��ة بينھ��ا وأزال أذا اس��تعمل ف��ي المع��اني ف(( التفص��يل ، فھ��و ي��رى ان التفص��يل 

  . )1()) اشتراكھا وإشكالھا فيجئ من ذلك بيانھا 

أن المجمل تشترك معانيه إل�ى ح�د تحق�ق ا6ش�كال فيھ�ا فيتع�ذر التميي�ز بينھ�ا : ومعناه 

ومعرفة المعنى المقصود ، فيأتي التفصيل ليرجع احدھما ويزيل ا6ش�كال ويص�في ا]ش�تراك 

وھذا القول موافق للنظ�رة العام�ة ح�ول ا6جم�ال م�ن جھ�ة . بيانه المعنوي في المجمل فيظھر 

  . اخت4ف معانيه ، ]كما ذھب ابن عطية 

ھ�و  ،يل التفص� اذ يرى ان للتفصيل )ھـ 606ت(رؤية الرازي ولعل الثعالبي قد تاثر ب

 ؛ ]ن المجم�ل )2(أفراد الش�ئ وح�ده حت�ى ]يك�ون مختلط�اً  بغي�ره لتس�تكمل ب�ذلك الفائ�دة من�ه ُ

ص��يل ال��ذي يزي��ل ف]فائ��دة في��ه م��ن جھ��ة البي��ان ]بھام��ه وھ��ي ـ الفائ��دة ـ ]تستحص��ل ا] بالت

تميي��ز ابعاض��ه بعض��ھا ع��ن ( ا]ش��كال م��ن المجم��ل ، فالمفص��ل ي��رد عل��ى المجم��ل م��ن اج��ل 
                                                                                                                                                  

 . 353/ 2: مجمع البيان ، الطبري ) ظ( )4(
 . 346/ 7: الميزان ، الطباطبائي ) ظ( )5(
 . 305/ 2: الجوھر الثمين ، شبر + 244/ 4: مقتنيات الدرر ، الحائري ) ظ( )6(
 .  418/ 4: الطوسي ، البيان  )7(
 . 442/ 3: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، ابن عطية ا]ندلسي  )8(
 . 48/ 2: تفسير الثعالبي ، الثعالبي  )1(
 . 143/  17: مفاتيح الغيب ، الرازي ) ظ( )2(
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تب��ين المع��اني (، م��ن خ��4ل التفص��يل ال��ذي يعم��ل عل��ى )3() بع��ض بإنزال��ه ال��ى مرتب��ة البي��ان 

  . ك4م في ال )4() المجملة 

وخ4صة ما تقدم يظھر للبحث ان علماء التفسير يكاد يكونوا مجمعين عل�ى أن مفھ�وم 

التفصيل ھو البيان عما في الك4م من معنى وأن أختلفت كلماتھم في تعريفاتھم له ، فالتفص�يل 

عندھم ھو ما يرد ]زالة اخت4ط المعاني المبھمة في المجمل وتبينھا للمتلقي حتى يتحصل ل�ه 

طمئنان القلبي من بعد أن تملكت�ه الش�بھة م�ن جھ�ة أبھ�ام المجم�ل وأم�ا المفص�ل فھ�و م�ايرد ا]

عل���ى المع���اني تحدي���دا ً فيميزھ���ا ليخ���رج بالمجم���ل م���ن نط���اق الم���بھم وينزل���ه منزل���ة البي���ان 

  )5(الواضح

وأما اKص�وليون ف�4 غراب�ة ان يج�د المطل�ع اتس�اعاً  وحرص�اً  ش�ديداً  م�ن ل�دنھم ف�ي 

د]]ت ا]لف��اظ او التراكي��ب ، ف��أن ذل��ك م��ن ص��ميم عملھ��م ، ولھ��ذا تج��د علم��اء تع��املھم م��ع 

ا]صول قد أفاضوا في عرضھم لمفھوم المفصل والتفصيل ، ا] أنھم ك�انوا ي�وردون المفھ�وم 

ص���ل فت���ارة يص���طلحون علي���ه            تح���ت مس���ميات عدي���دة تعتم���د عل���ى رؤى ص���احبھا ف���ي المف

  . بفتح الياء وتشديدھا تارة ثالثة ) بالمبين (بكسر الياء و)  بالمبّين( وتارة ) بالمفّسر( 

ما فھم المراد ب�ه م�ن لفظ�ه ، ول�م يفتق�ر ف�ي : المفسر : (( يقول ) ھـ 474ت (فالباجي 

وھو يقصد المفصل اذ يفھم معناه من دون حاجة الى ما يوضحه ؛ ]ن�ه  )1()) بيانه الى غيره 

ان يوض��حه  )2() د ال��ى تفس��يره قاص��د بع��د اجمال��ه يقتض��ي تب��ين م��ا يقص��( بي��ان بنفس��ه فھ��و 

ول�م : (( وتجدر ا]شارة الى ان الباجي ك�ان دقيق�اً  ف�ي تعريف�ه فف�ي قول�ه . ويحدده في الك4م 

اخرج المجمل الذي بينه المفصل اذ بعد تبينه يدخل ضمن الشطر )) يفتقر في بيانه الى غيره 

  . ا]ول في تعريفه فيكون مما يفھم المراد به 
                                                

 . 381/  17: الميزان الطباطبائي  )3(
 . 246/ 5: مقتنيات الدرر ، الحائري ) ظ(و 110: ي سمجمع البيان ، الطبر )4(
 377/ 5: التبيان ، الطوسي +  117/  11: على سبيل المثال ] الحصر ؛ جامع البيان الطبري ) ظ( )5(

: = مفاتيح الغيب الرازي +  110 /3: مجمع البيان ، الطبرسي +  330/ 2: مخشري الكشاف ، الز+ 
/ 2: تفسير الصافي ، الفيض الكاشاني +  344/  8: الجامع ]حكام القرآن ، القرطبي + 78ـ  77/ 17

 . 246/ 5: مقتنيات الدرر ، الحائري +  528/ 1: ، مرتضى الكاشاني  نالمعي+  402
 . 46/ في ا]صول ، الباجي الحدود  )2) (1(
  
: ا]حكام ، ابن حزم ) ظ(، و 506/ 1: ميزان ا]صول ، السمرقندي +  165/ 1: اصول السرخسي ) 3(
  .8/ 1: خاري كشف ا]سرار ، الب+  44/ 1



 157

المفس�ر ھ�و اس�م : (( بينما وقع السرخسي في ھذا المحذور حين ع�رف المفس�ر بقول�ه 

للمكشوف الذي يعرف المراد به مكشوفاً  على وجه ]يبقى معه احتمال التأويل ، فيكون ف�وق 

  .)3()) الظاھر والنص ؛ ]ن أحتمال التأويل قائم فيھما منقطع في المفسر 

المفسر ھو اللفظ الذي ظھر المراد منه وسيق الك�4م : (( بقوله وتابعه على ذلك البزدوي      

، ففي قول�ه  )4()) له ، وازدادوضوحاً  بعدم احتماله التخصيص او التأويل لكنه يحتمل النسخ 

ع���ام يحتم���ل ) المش���ركين ( ، ف���أن لف���ظ )  36/ التوب���ة ( � ..قَ���اتِلُوا اْلُمْش���ِرِكيَن َكافَّ���ةً  َ ..�: تع���الى 

لكنه يحتم�ل ) مفسر (قطع ھذا ا]حتمال فتسمى حينئذ ) كافة (] ان قوله تعالى التخصيص ، ا

وھو   )صلى هللا عليه وآله وسلم(والمراد باحتمال النسخ ان يكون في عھد النبي . النسخ؛  ]نه حكم فرعي 

عل�ى ف�4 ش�ئ ال�ى الرفي�ق اK )صلى هللا علي�ه وآل�ه وس�لم(زمن نزول الوحي اما بعد انقطاع الوحي بانتقاله 

  . )1(من القرآن الكريم محتمل للنسخ 

ويفھم من ذلك ان المفصل غير قابل للتأويل ؛ ]نه عل�ى درج�ة عالي�ة م�ن الوض�وح ، 

ث�م ان . والتأويل انما يك�ون عل�ى م�اھو قاب�ل للت�رجيح ب�ين معاني�ه ، و] ت�رجيح ف�ي المفص�ل 

نفس��ه ، وام��ا محاول��ة تفص��يل التفص��يل انم��ا يفي��د البي��ان القطع��ي ؛ ]ن��ه ص��ادر م��ن المش��رع 

المجمل من قبل العلماء والمجتھدين فيشوبھا الخطأ وھي غير جائزة ، اذ ت�أويلھم للمجم�ل م�ع 

    )2(. أنعدام القرينة ؛ قول بالرأي الذي قد يخالف مراده سبحانه وتعالى 

وم��ن ھن��ا تج��د ان تعري��ف الب��زدوي أش��مل وأت��م م��ن تعري��ف السرخس��ي ؛ وذل��ك ]ن 

ومم�ا يؤخ�ذ  )3(. يذكر أن المفص�ل يقب�ل النس�خ ف�ي ح�ين أن المحك�م ] يقب�ل النس�خ ا]خير لم 

للمفص��ل والح��ال أن المفس��ر مص��طلح اوس��ع م��ن ) المفس��ر (عليھم��ا أنھم��ا اس��تعم4 مص��طلح 

المفصل ، فالمفسر يقع في�ه النس�خ والمفص�ل ]يق�ع في�ه النس�خ ، كم�ا ان المفس�ر عن�د جمھ�ور 

Kمل عن���دھم ك���4 م���ن الظ���اھر ذل���ك ]ن المحك���م يش��� حك���م ،ص���وليين أق���وى د]ل���ة م���ن الما

                                                
 
 . 44/ 1: ، البزدوي  اصول البزدوي )4(
+  163/ بدران ، الفقه  اصول+  314/ احمد الحصري . استنباط ا]حكام من النصوص ، د )ظ( )1(

 .  126/ الحصري  .د،وطرق ا]ستنباطاصول الفقه 
 .  174ـ  173/ سيروان الجنابي . ا]جمال والتفصيل ، د ) ظ( )2(
قضايا لغوية قرآنية ، +  135/ دراسة المعنى عند ا]صوليين ، حموده + 44: كشف ا]سرار ) ظ( )3(

  . 27/ استاذنا الدتور عبد ا]مير زاھد 
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اللفظ الذي يدل على معناه د]لة واضحة س�واء كان�ت ظني�ة ام : ،فھو يعني في عرفھم والنص

  .)4(قطعية 

: أح�دھما : وجعل المبين على قسمين ) المبين(بـ) المفصل(تسمية  )5(بينما آثر السبكي

بنفسه غير محتاج ال�ى بي�ان ، Kن الم�تكلم أوض�حه ، وھو ما كان واضحا ) بفتح الباء(المبين 

َ بُِكلِّ َش�ْيٍء َعلِ�يمٌ ◌َ أ.. �:نحو قوله تعالى  وھ�و الواض�ح بغي�ره ، : ( واyخ�ر . )97/المائ�دة ( �نَّ هللاَّ

وھو ما يتوقف فھم المعنى منه على إنضمام غيره الي�ه ، وذل�ك الغي�ر أي ال�دليل ال�ذي حص�ل 

وفي ھذا الك4م يمكن م4حظة دخول المجمل في�ه م�ن  )1(" )الياءبكسر "به البيان يسمى مبينا 

بكس�ر (أسم فاعل ي�أتي لبي�ان المجم�ل ، والمب�ين ) بفتح الباء(حيث انه مبين بغيره ، إذ المبين 

ف�المبين اس�م لم�ا يك�ون معن�اه واض�حا ( أسم مفعول يقوم المتكلم ذات�ه بإيق�اع البي�ان في�ه ) الباء

بع��د أن وّض��ح معن��اه المفص��ل يك��ون غي��ر مش��تبه، ولھ��ذا ت��دارك والمجم��ل  )2()وغي��ر مش��تبه

وھ��و الواض��ح  )3())يطل��ق عل��ى المس��تغني ع��ن البي��ان : المب��ين : (( اKص��وليون ذل��ك بق��ولھم 

  . بنفسه ، واما الذي يحتاج الى البيان كالمجمل فھو يكون مبينا مفص4 بعد تبينه بالمفصل 

ھ�و م�ا ظھ�ر م�راد الم�تكلم من�ه م�ن دون يظھر مما تق�دم أن المفص�ل عن�د اKص�وليين 

حاجة الى تبيين ، Kن�ه واض�ح الد]ل�ة وغي�ر مش�تبه ، وھ�و ي�رد Kزال�ة ش�بھة المجم�ل ، فھ�و 

ص��وليين فھ��و نق��يض للمجم��ل و]يقب��ل التأوي��ل و] التخص��يص و] النس��خ عن��د جمھ��ور ا]

  .يث الوضوح كالمحكم ، ويقبل النسخ عند إصوليو الحنفية Kنه دون المحكم مرتبة من ح

اذا م�ا ب�ين إبھ�ام ) بف�تح الب�اء(وأنھم قد إصطلحوا على المفصل بالمفسر تارة وب�المبين

  .إذا ما قام المتكلم نفسه بإيقاع البيان فيه ) بكسر الباء(المجمل تارة أخرى ، ويسمونه بالمبين 
                                                

+  66/ مبادئ ا]صول ، الع4مة الحلي + 66/ 1: ا]حكام ، ا]مدي +85/ المستصفى الغزالي ) ظ( )4(
في حين يرى اصوليوا الحنفية ، ان المحكم ھو . 386/ 5: محاضرات في أصول الفقه ، السيد الخوئي 

لنسخ ، وھو بھذا أقوى من اللفظ الذي ظھر المراد منه وأزداد قوة بعدم أحتماله التخصيص أو التأويل أو ا
أصول +  506/ 1: ميزان اKصول ، السمرقندي ) ظ(د]لة ، ومقدم عليه عند التعارض ، ) المفسر(

استنباط +  1/32" الشوكاني : إرشاد الفحول + 1/54:  خاريالب: كشف اKسرار + 169/ 1: السرخسي 
 .314/أحمد الحصري . اKحكام من النصوص ، د

فقيه ) بضم السين(تقي الدين علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف السبكي ھو : السبكي )5(
براز الحكم من حديث رفع القلم ، وا]بھاج في شرح المنھاج ، توفي في مصر : شافعي ، من تصانيفه 

 . 1/731: ھداية العارفين ، اسماعيل باشا ) ظ) .(ھـ756(سنة 
 .2/213: ا]بھاج في شرح المنھاج  )1(
 .5/386: الخوئي : محاضرات في اصول الفقه   )2(
 .159/ الع4مة الحلي: مبادىء اKصول  )3(
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اذ  وخ4صة القول فأن مفھوم المفصل عند المفسرين وا]صوليين يكاد يكون واحدا ً ،

أن معناه عند كليھم�ا ھ�و البي�ان عم�ا ف�ي الك�4م م�ن معن�ى ، وھ�و ي�رد ]زال�ة ش�يبھة اخ�ت4ط 

  . المعاني في اللفظ المجمل 

ثم�ة ص�لة م�ابين المعن�ى اللغ�وي للمفص�ل ال�ذي  نوعند م4حظة ذل�ك ي�درك المطل�ع أ

  .4 الفريقين وبين المعنى اKصط4حي عند ك) التبيين و الفصل: ( حّده اللغويون بأن معناه 

  

  

  

  

  : أسباب ا�جمال في النص القرآني  عند المفسرين واiصوليين  :ثانيا ً 

يخفى على المطلع اللبيب أن بع�ض ا]حك�ام ورد بيانھ�ا التفص�يلي معھ�ا كالوض�وء  ]

�4ِة فَا � :والتيمم ، كما ف�ي قول�ه تع�الى ْغِس�لُوا ُوُج�وھَُكْم يَ�ا أَيُّھَ�ا الَّ�ِذيَن آَمنُ�وا إَِذا قُْم�تُْم إِلَ�ى الصَّ

ھَُّروا َوإِْن َوأَْيِديَُكْم إِلَى اْلَمَرافِِق َواْمَسُحوا بُِرُؤوِس�ُكْم َوأَْرُجلَُك�ْم إِلَ�ى اْلَكْعبَ�ْيِن َوإِْن ُكْن�تُْم ُجنُب�اً فَ�اطَّ 

لنَِّس��اَء فَلَ��ْم تَِج��ُدوا َم��اًء ُكْن��تُْم َمْرَض��ى أَْو َعلَ��ى َس��فٍَر أَْو َج��اَء أََح��ٌد ِم��ْنُكْم ِم��َن اْلَغ��ائِِط أَْو ]َمْس��تُُم ا

ُ لِيَْجَعَل َعلَْيُكْم ِمنْ  َح�َرٍج َولَِك�ْن  فَتَيَمَُّموا َصِعيداً َطيِّباً فَاْمَسُحوا بُِوُجوِھُكْم َوأَْيِديُكْم ِمْنهُ َما يُِريُد هللاَّ

، فق�د ش�رحت ا]ي�ة المبارك�ة ) 6/ المائ�دة ( �يُِريُد لِيُطَھَِّرُكْم َولِيُتِمَّ نِْعَمتَ�هُ َعلَ�ْيُكْم لََعلَُّك�ْم تَْش�ُكُروَن 

وء والتيمم ، ولكن فرضت الُغسل بعد م4مسة النساء من دون تب�ين لكيفي�ة الُغس�ل ضكيفية الو

  . ن ، بينما يكون الُغسل مجم4 ً نيّ يّ وء والتيمم في اKية مبضالشرعي ، وعلى ھذا يكون الو

اً  م�ا يك�ون الم�تكلم ھ�و الس�بب ف�ي وھذا ما يستدعي البحث عن أسباب ا]جمال وغالب�

ا]جمال ، اما سبب عدم تسلطه على الك4م ، وأما بتعمده لذلك ، وا]ول مح�ال عل�ى المش�رع 

المقدس ال�ذي ص�درت من�ه ا]حك�ام الش�رعية ، والث�اني وأن ك�ان ممكن�ا ً ا] أن العلم�اء ق�الوا 

دد بي�ان تش�ريع أص�ل الحك�م بجواز تعمد الشارع في بيان ا]حكام با]جمال فيم�ا ل�و ك�ان بص�

   )1(. ]بيان خصوصياته 

                                                
اصول الفقه وقواعد ا]ستنباط ، +  519/ 1: الموسوعة الفقھية الميسرة ، محمد علي ا]نصاري ) ظ( )1(

احث ا]صول ، مب+ 346/ 4: المحكم في أصول الفقه ، محمد سعيد الحكيم + 154/ 2: الشيخ الصفار 
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  : وا]جمال ينشأ من اسباب عديدة منھا 

يُوفُ��وَن �: ـ�� أن يك��ون الش��ارع ف��ي مق��ام بي��ان أص��ل الحك��م ]تفص��يله ، كم��ا ف��ي قول��ه تع��الى 1

هُ ُمْس�تَِطيراً  ب�ت الوف�اء بالن�ذر عل�ى ، ف�أن اKي�ة أوج )7/ا]نس�ان (  �بِالنَّْذِر َويََخافُوَن يَْوماً َكاَن َشرُّ

نح�������و اKجم�������ال ، ولك�������ن م�������ا ھ�������و الن�������ذر وكي�������ف يعق�������د وكي�������ف ي�������وفى ب�������ه ؟                                                   

               )2(اص�ل الحك�م ]تفص�يله بي�ان  ]نھا في مقاميات الخاصة لم تتعرض لھا اKيةھذه الخصوص

، وھ�ذا ا]جم�ال  هم�ن حي�ث الد]ل�ة عل�ى مقص�ود ومعنى ذل�ك ان المقص�ود م�ن الن�ذر مجم�ل

  . ة القرائن وا]دلة التي تكون بمثابة التبيين والتفصيل للمجمل ظ]تخرج منه ا] بم4ح

ـ�� إجم��ال المعن��ى ف��ي نفس��ه لت��ردده ب��ين مح��تم4ت عدي��دة كم��ا ف��ي آي��ة الس��رقة ، ف��أن بع��ض 2

  : المفسرين حددوا القطع ليد السارق بشروط منھا 

سارقاً  مخصوصاً  من مكان مخصوص مقداراً  مخصوصاً  وبما أن ظ�اھر أن يكون 

بمعن�ى أن وج�وب . )1(تلك الشروط فيجب أن تكون مجملة مفتقرة الى بي�ان  نع ءاyية ]يبني

  . مخصوصا ً بشروط  القطع ليس عاما ً كما ھو ظاھر اyية بل ]بد من أن يكون

القط�ع عل��ى ك�ل م��ن يس�مى س��ارقا ً ، ان ظ�اھر اyي��ة يقتض�ي وج��وب .... وي�رد علي��ه 

وأنما يحتاج الى معرفة الشروط ليخرج م�ن جمل�تھم م�ن ]يج�ب قطع�ه ، واyي�ة مجمل�ة ف�يمن 

    )2(.]يجب قطعه دون من يجب قطعه 

جمال اyية ھو في تحديد القطع من اليد لترددھا بين أكث�ر م�ن معن�ى ؛ ]ن الي�د اثم ان 

الك�ف ال�ى أص�ول ا]ص�ابع ، ومنھ�ا الك�ف والزن�د مع�ا ً ،  تطلق عرفاً  على معان ٍعدة ، منھا

المنكب ، فما ھو  الى ومنھا الكف والزند الى المرافق ، ومنھا مجموع الكف والزند والمرافق

المقدار الذي اراده الباري سبحانه وتعالى أن يقطع بسبب السرقة ؟ وعلى ھذا فالوص�ول ال�ى 

                                                                                                                                                  
/ 1: تفسير الثعالبي + 173/ 9: مفاتيح الغيب ، الرازي : ومن كتب التفسير  144/ 1: محمد تقي بھجت 

 . 189/ 3: تفسير القرآن الكريم ، مصطفى الخميني +102
+ 184/ 3: احكام القرآن ، الجصاص + 65/ 2: احكام القرآن ، الشافعي : من كتب التفسير ) ظ( )2(

في تفسير اKية . 237/ 2: فقه القرآن الراوندي + 96/ 10: تفسير الثعالبي + 204/ 1: الطوسي التبيان ، 
تقريرات في اصول الفقه ، + 594/ 5: من كتب ا]صول ، ا]حكام ، ابن حزم الظاھري ) ظ(المذكورة و

 . بحث البروجردي ، ا]شتھاردي 
 ري أن اyية خاصة بقطع يد من سرق ربع دينا، جعل الصواب ف311/ 6: فالطبري في جامع البيان  )1(

 . 134/ 6: روح المعاني ، ا]لوسي ) ظ(و. فصاعدا ً 
 .  270: المعتمد في أصول المعاني ، ابو الحسين البصري + 515/ 3: البيان الطوسي ) ظ( )2(
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القطع يتوقف على رفع ھذا ا]جمال ورفع ا]جم�ال  الحكم الشرعي من ھذه اyية وبيان مقدار

   )3(. يحتاج الى مراجعة ا]دلة والقرائن الشارحة لذلك وھو المسمى بالدليل المبين 

  : ـ غموض المصداق للتردد في انطباق المعنى عليه 3

قََض�ْينَا وَ  �: والباحث يخالف الدكتور سيروان الجنابي في تمثيله للمجمل بقول�ه تع�الى 

، م�دعياً  إن ا]جم�ال ورد ف�ي ) 66/الحجر(  � لَْيِه َذلَِك اKَْْمَر أَنَّ َدابَِر ھَُؤ]ِء َمْقطُوٌع ُمْصبِِحينَ إِ 

وھ�و  )1(مبھم�ة ]يس�ع الس�امع أن يح�دد معناھ�ا المح�دد لھ�ا ، ةفق�د وردت مجمل�) ا]م�ر (لفظ 

ك�ن ت�رجيح اح�داھا عل�ى توھم لما عرفت ان اKجمال انم�ا يك�ون م�رددا ً ب�ين ع�دة مع�ان ٍ ]يم

yية الكريمة له معن�ى واح�د ، ولك�ن ]يمكنن�ا االوارد في ) اKمر (ولفظ . غيرھا لشدة ابھامھا 

  .معرفته ، وليس ھو مردد بين عدة معان منطبقة عليه 

                                                
ات ي�وم رج�ع اب�ن اب�ي داود ذ: روى العياشي عن زرقان صاحب اب�ن اب�ي داود وص�ديقه بش�دة ، ق�ال  )3(

: ول�م ذاك ؟ ق�ال : قل�ت ل�ه : وددت اليوم أني مت منذ عشرين عاما ً ؛ ق�ال : وھو مغتم ، فقلت له في ذلك 
لما كان من ھذا ا]سود ، ابو جعفر محمد بن علي بن موسى ـ وھو تاسع اKئمة المعصومين عند اKمامية 

ان سارقا ً أقر ّ على : وكيف كان ذلك ؟ قال  :ـ اليوم بين يدي امير المؤمنين ـ يعني المعتصم ـ قال قلت له 
نفسه بالسرقة ، وسأل الخليفة تطھيره بأقامة الحّد  عليه ، فجمع الفقھاء في مجلسه ، وق�د أحض�ر مح�د ب�ن 

قل�ت م�ن الكرس�وع ـ وھ�و : علي ـ عليھما الس4م ـ فسألنا عن القطع في أي موضع يج�ب أن يك�ون ؟ ق�ال 
]ن الي�د : قل�ت : قال وما الحجة في ذلك ؟ ق�ال ) 69/ 2: لسان العرب .( .طرف الزند الذي يلي الخنصر 

، )) وامس�حوا بوج�وھكم وأي�ديكم من�ه (( ھي ا]صابع والكف الى الكرس�وع ، لق�ول هللا تع�الى ف�ي الت�يمم 
: وما الدليل على ذلك ؟ ق�الوا : قال . بل يجب القطع من المرفق : وقال آخرون . واتفق معي في ذلك قوم 

: في الغسل دل ذلك على أن حد اليد ھو المرافق ، ق�ال قل�ت ) وأيديكم الى المرافق : (( ]ن هللا تعالى قال 
قد تكلم الق�وم في�ه ) ع(ما تقول في ھذا ياابا جعفر ؟ فقال : قال ) عليھما الس4م (فالتفت الى محمد بن علي 

 =اعفن��ي ع��ن ھ��ذا ي��ا أمي��ر) :ع(؟ ق��ال  دعن��ي مم��ا تكلم��وا ب��ه ، أي ش��ئ عن��دك: ي��اأمير الم��ؤمنين ، ق��ال 
أن�ي . ام�ا اذا اقس�مت عل�ي ّ ب�اz تع�الى : فق�ال . المؤمنين قال أقسمت عليك باz لما أخبرت بما عندك فيه 

قال وما . أقول أنھم أخطأوا فيه السنة ، فأن القطع يجب أن يكون من مفصل أصول ا]صابع فيترك الكف 
الوج��ه ، والي��دين ، : الس��جود عل��ى س��بعة أعض��اء ) : ( ص(هللا  ق��ول رس��ول: الحج��ة ف��ي ذل��ك ؟ ق��ال 

(( فأذا قطعت يده من الكرسوع او المرفق لم يبق يدُ  يس�جد عليھ�ا ، وق�ال تع�الى ) والركبتين ، والرجلين 
 z لم يقطع ) 43/ النساء )) (وأن المساجد z قال فأعجب المعتصم ذلك وأمر بقطع يد الس�ارق . وما كان

بح��ار ا]ن��وار ) ظ(و 403/ 7: دني��ة المع��اجز ، ھاش��م البحران��ي م. مفص��ل ا]ص��ابع دون الك��ف م��ن م��ن 
/  25: جامع أحاديث الشيعة ، البروجردي + 267/ ا]نوار البھية ، عباس القمي + 191/ 76: المجلسي 

دليل ال�ذي فتج�د أن ال�.  335/ 5: المي�زان ، الطباطب�ائي +  319/ 1: تفسير العياش�ي ، العياش�ي +  536
 )) فأقطعوا ايديھما : (( تعالى  كان مبينا ً ومفص4 ً ]جمال قوله) ع(جاء به ا]مام الجواد 

علما ً أن الدكتور الجنابي . 41/ سيروان الجنابي . د) اطروحة الدكتوراه ( ا]جمال والتفصيل ، ) ظ) (1(
تفسير النسفي ، + 295/ 2: زمخشري اعتمد في رأيه ھذا على مصادر نطقت بھذا التوھم ، كالكشاف ، ال

  . 378/ 3: تفسير البضاوي  201/ 19: مفاتيح الغيب ، الرازي + 245/ 2: النسفي 
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ُخ�ُذوا ِزينَ�تَُكْم ِعْن�َد ..� :بل يمكن ان يكون المثال الصحيح لھذا المورد ھو قول�ه تع�الى 

ھ��و الزين��ة الظاھري��ة ، )  الزين��ة ( ، ف��أن الق��در المعل��وم م��ن لف��ظ  ) 31/ا]ع��راف( � دٍ ُك��لِّ َمْس��جِ 

  .ا  ضونحوھما ، ويتردد أنطباق الزينة على العلم وأ]خ4ق اي كاللباس ، والعطر

   

ال�وارد ف�ي قول�ه ) ھلوع�ا ً (ـ اجم�ال المعن�ى بس�بب غراب�ة اللف�ظ ال�ذي اس�تعمل في�ه  كلف�ظ  4

                ف�����أن الم�����راد من�����ه ان�����ه ش�����ديد ) 19/ المع�����ارج (  �ان ُخل�����ق ھلوع�����ا أن ا]نس����� �: تع�����الى 

الحرص قليل الصبر واستعمال ھذا اللفظ في ھذا المعنى غريب ]يمكن معرفته ا] ببي�ان م�ن 

                     الش������ارع ، ولھ������ذا وص������فه هللا بم������ا كش������ف ع������ن معن������اه وب������ين الم������راد من������ه بقول������ه 

�رُّ َجُزوع�اً۞ �: سبحانه وتع�الى  �هُ اْلَخْي�ُر َمنُوع�اً إَِذا َمسَّ�هُ الشَّ       ) .  21ـ  20/ المع�ارج (  �َوإَِذا َمسَّ

، فاKنس��ان ھ�و الج��زوع عن��د الش�ر والمن��وع عن��د  )1()) وھ�و تفس��ير س��ديد والس�ياق يناس��به ( 

] ك�ل   ،ھ�و الخيروھي جبلة جبل عليھا ، لكن حرصه على الخير ال�ذي يص�ب ف�ي مص�لحته

  .  )2(ير وجزعه يكون من الشر الذي يخشاه وھو قريب منه ]من كل شر خ

ـ اشتراك اللفظ الذي تعلق به الحك�م ب�ين اكث�ر م�ن معن�ى ، ول�م توج�د قرين�ة تع�ين اح�د ھ�ذه 5

 َواْلُمَطلَّقَاُت يَتََربَّْصَن بِأَْنفُِس�ِھنَّ ث4َثَ�ةَ �: الواردة في قوله تعالى ) القرء (المعاني ، كما في لفظ 

ولك�ن ايھم�ا ك�ان  )3(، فأن معناه م�ردد ب�ين الح�يض والطھ�ارة ف�ي اللغ�ة ) 228/البقرة ( �قُُروٍء 

مراد الشارع المقدس ، اذ أن م�ن المح�ال أن يك�ون م�راده كليھم�ا ؛ ]ن ذل�ك يقتض�ي اجتم�اع 

  . النقيضين 

م�اء فتجد لفظ القرء موغ4ً  في غموضه و] يعرف السبيل ال�ى معن�اه فل�ذا اختل�ف العل

  : من مفسرين واصوليين في أدراك مقصوده على مذھبين 

الح��يض ، وھ��و م��ذھب اب��ن مس��عود ، واب��ي موس��ى ، والحس��ن ) ب��القرء ( أن الم��راد: ا]ول 

  . البصري ، وا]وزاعي ، والثوري ، وأبي حنيفة ، واصحابه والحنابلة 

                                                
/ 2: تفسير الواحدي + 96/ 29: الطبري  ،جامع البيان:، وقارن 13/  20: الميزان ، الطباطبائي  )1(

 . 533/ شبر الجوھر الثمين ، + 124/  10: ي سمجمع البيان ، الطبر+  1133
 . 101/ القرآن وأعجازه العلمي ، محمد اسماعيل ابراھيم ) ظ( )2(
بداية المجتھد ونھاية + 216/ 7: المغني ، ابن قدامة + 402/ 3: البحر الرائق ، ابن نجيم المصري  )3(

ئمة اسباب ا]خت4ف بين أ+ 338/ اسباب اخت4ف الفقھاء ، علي الخفيف + 74/ 2: المقتصد ، ابن رشد 
 . 338/ المذاھب ، محمد محمد المدني 
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بت ، وعائشة ، والزھري بن ثاا]طھار وھو مذھب ا]مامية وزيد أن المراد به ھو : والثاني 

  )4(. ، ومالك ، والشافعي ، وفقھاء المدينة 

ن م�ن فس�ره بن�اء ً التي تعتدھا الم�رأة بع�د الط�4ق ف�اويظھر أثر ا]جمال في مدة العدة

. على المذھب ا]ول كانت مدة العدة أطول ، ويحق للزوج الرجوع اليھا ف�ي الحيض�ة الثالث�ة 

دة تك��ون أقص��ر ، ويح��ق للم��رأة ان تت��زوج اذا دخل��ت ف��ي وعل��ى الم��ذھب الث��اني ف��أن م��دة الع��

ب الث�اني و] الم�ذھ اصحاب الحيضة الثالثة ، وقد تكون أقل مدة للعدة ستة وث4ثين يوماً  عند

  )5(. المذھب ا]ول  اصحاب عندتقل عن ستين يوما ً

تش��كل ج��زءا ً م��ن اس��باب عدي��دة  وم��ن خ��4ل أس��تقراء الباح��ث لھ��ذه ا]س��باب الت��ي

ال يستنتج أن اKجمال يقع في المعنى فيكون أشد أجما]ً  من غيره من المفاھيم ا]خرى جمل�

ك��اKط4ق والعم��وم ف��أن أجم��ال ا]خي��رتين يق��ع ف��ي اللف��ظ بينم��ا يق��ع ا]بھ��ام ف��ي المجم��ل ف��ي 

و] يمك�ن أدراك مفھ�وم . المعنى ، فأ]جمال ]يفھم معناه من اللفظ ، وأنما يعرف من المعنى 

فأن�ه ال�ى الي�وم ل�م يع�رف ) الق�رء (المجمل بدقة ووضوح ، كم�ا ھ�و الح�ال ف�ي لف�ظ  اللفظ في

 وك�ل ُ متمس�ك بأدلت��ه م�ن وجھ�ة نظ��ره) . ك��ل ُ ح�زب ٍ بم�ا ل��ديھم فرح�ون ( الم�راد من�ه ، ب�ل 

  . وباق ٍ على رأيه 

  :ويستنتج البحث من جميع ما تقدم نقاطا ً مھمة منھا 

عل�ى تحدي�د المفھ�وم ا]ص�ط4حي للمجم�ل ، فالمجم�ل ـ أن المفس�رين وأ]ص�وليين متفق�ون 1

ھ�و اللف�ظ ال�ذي ي�دل عل�ى أكث�ر م�ن معن�ى و] يتع�ين الم�راد من�ه م�ن اللف�ظ نفس�ه ، : عندھما 

وأن ك�ان يس�جل ل4ص�وليين س�عة . ا]ببيان خارج عنه يصدر من المتكلم ال�ذي أجم�ل ك4م�ه 

  .أفقھم ورفعة دقتھم في تحديد مفھومه 

ان ف��قين يؤاخ��ذ عليھم��ا ف��ي تحدي��دھما لمفھ��وم المجم��ل ف��ي ا]ص��ط4ح ، ـ�� ان ك��4 الف��ري2

Kنفتاح على مفاھيم عديدة كالع�ام، والمطل�ق ، والمتش�ابه وغي�ره ، وھ�ي اتعريفاتھم له تسمح ب

  . وأن كانت تشترك مع المجمل في كونھا من جنس اللفظ المبھم ا] أنھا غير المجمل 

                                                
+ 453/ المبسوط ، الطوسي + 227/ 5: ا]م ، الشافعي + 264/ 2: ، المدونة الكبرى ، مالك ) ظ( )4(

 . 172/ 3: منھاج الصالحين ، السيستاني +  477/ شرائع أ]س4م ، والمحقق الحلي 
 .429/ المذاھب الخمسة ، محمد جواد مغنية  علىالفقه ) ظ( )5
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رين وا]ص�وليين ف�ي تحدي�د مفھ�وم المفص�ل ف�أن مفھ�وم ـ أن ا]تف�اق نفس�ه واق�ع ب�ين المفس�3

التفصيل عند كليھما ھو ماظھر مراد المتكلم منه م�ن دون حاج�ة ال�ى تب�ين ، فھ�و ي�رد ]زال�ة 

اخت4ط المعاني المبھمة في المجمل ، وأنه غير قابل للتأويل و] التخص�يص ؛ ]ن�ه واض�ح ، 

  . ولكنه يقبل النسخ 

ا للمفص�ل مص�طلحات أخ�رى كالمفس�ر ،والمب�ين ، والمب�ين ، وق�د ـ ان ا]صوليين اس�تعملو4

  . ]نه أشمل د]لة وأوسع مضمونا ً من المفصل ) المفسر (بان ضعف استعمالھم لمصطلح 

ـ أن أسباب ا]جمال في النص القرآني غالباً  ما تكون م�ن الم�تكلم نفس�ه ، ]غ�راض عدي�دة 5

  . قام بيان أصل الحكم ] تفصيله منھا كون الشارع المتكلم في ا]جمال في م

  

  

  المبحث الخامس

  الناسخ والمنسوخ عند المفسرين واiصوليين

  

أثر ب�ارز ف�ي بي�ان معرف�ة م�راد  وذھو من علوم القرآن المھمة و) الناسخ والمنسوخ(يعد      

هللا تعالى في كتابه العزيز ،والكشف ع�ن مع�ان وأس�رار اyي�ات المبارك�ة المتعلق�ة بموض�وع 

احد، وحكم مختل�ف ، عن�د المفس�رين م�ن جھ�ة، وف�ي اس�تنباط اKحك�ام الش�رعية الت�ي تع�ين و

فھ�و م�ن عل�وم الق�رآن المھم�ة الت�ي . المكلف في براءة ذمته عند اKصوليين م�ن جھ�ة أخ�رى 

]يج�وز : حت�ى قي�ل . م�ن معرفت�ه وا6حاط�ة ب�ه -مفسر، أو أصولي، أو فقي�ه –]بد Kي عالم 

أن ك�ل م�ن ي�تكلم : وق�الوا . هللا إ] بعد أن يع�رف من�ه الناس�خ والمنس�وخ Kحد أن يفسر كتاب 

ولعل مستندھم ف�ي  )1(.في شيء من علم القرآن العزيز ولم يعلم الناسخ والمنسوخ كان ناقصاً 

أن�ه ق�ال لرج�ل يفس�ر الق�رآن ف�ي مس�جد الكوف�ة  )علي�ه الس�4م (نقلوه عن أمير المؤمنين علي  ذلك ما

                                                
: ا6تقان + 2/29الزركشي : البرھان في علوم القرآن +  4/ھبة هللا بن س4مة : الناسخ والمنسوخ ) ظ(  )1(

الزرق�اني ،مناھ�ل العرف�ان +  19/الحازمي :ا]عتبار في الناسخ والمنسوخ من اyثار +  3/58السيوطي 
1/19 . 
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أتع��رف الناس��خ : لن��اس ، وھ��و يخل��ط اKم��ر ب��النھي ، وا6باح��ة ب��الحظر وق��د تحل��ق علي��ه ا

)2(.أذن ھلكت وأھلكت :  )عليه الس4م (قال اKمام . ] : والمنسوخ ؟ قال 
  

ف�4 غراب��ة بع�د ذل��ك أن يج�د المطل��ع كت��ب العلم�اء ]تك��اد تخل�و م��ن دراس�ة لھ��ذا العل��م 

ثب�ات ص�حة وج�وده م�ن عدم�ه ، و] وتفصيل متداخل لجوانب�ه فض�4 عل�ى اKدل�ة وال�ردود 6

شك أن استعراض جميع تلك التفاصيل واyراء ومن ثم نق�دھا والموازن�ة بينھ�ا يخ�رج البح�ث 

عن مساره ، إذ مادام الھدف من ھذه الدراسة ھو بيان مواطن ا]شتراك والتداخل فيما يخص 

ف�أن الباح�ث . م�ا علوم القرآن عند المفسرين واKص�وليين ومعرف�ة تأثيرھ�ا ف�ي عم�ل ك�ل منھ

سيقتصر ھنا على بيان ھذا الھدف في عل�م الناس�خ والمنس�وخ م�ن غي�ر مناقش�ة لتفاص�يلھا إ] 

  :عند الضرورة ، ولھذا ينتظم ھذا المبحث في ستة أقسام ھي 

  

  .عند المفسرين واKصوليين ) النسخ(تعريف  - 1

 .في الشريعة ا6س4مية ) النسخ( وقوع   - 2

 ).النسخ(طريقة معرفة  - 3

 ).النسخ(و) التخصيص(ق بين الفر - 4

 ) .النسخ(شروط  - 5

 ).النسخ(أقسام  - 6

  :تعريف النسخ عند  المفسرين واKصوليين: أو]ً  

ظھر للبحث من خ4ل استقراء كلمات المفسرين في تفاس�يرھم أن أغل�بھم ل�م يتطرق�وا    

أن�ه  واكتفوا بتعريفھم له لغة عل�ى م�اذكرت مع�اجم اللغ�ة ، م�ن )1(إلى التعريف ا]صط4حي،

  )2(.ا6زالة ، والتبديل ، والتحويل ، والنقل من موضع إلى موضع : بمعنى 

                                                
أتى على ) رض(عن أبي عبد الرحمن ، أن علياً ..... ...حدثنا أبو الحسن : (أخرجه البيھقي بسنده قال   )2(

/ 10: الس�نن الكب�رى . ) ھلك�ت وأھلك�ت : ق�ال . ھل تعلم الناسخ من المنسوخ ؟ فقال ] : قاٍض ، فقال له 
م���نھج +  321/ 4اyلوس���ي : روح المع���اني + 2/62القرطب���ي : الج���امع Kحك���ام الق���رآن ،) ظ(و.  117

 .وھي رسالة ماجستير للباحث  146/الحائري في مقتنيات الدرر
ولم يذكره في ) ھو النقل والتحويل : ( ، إذ قال 3/226: الرازي في مفاتيح الغيب : و ممن اكتفى بذلك  )1(

العياش��ي ف��ي تفس�يره  والس��مرقندي والثعلب��ي والس�معاني والبغ��وي والس��يوطي : ا]ص�ط4ح ، وم��ن أولئ�ك
واyلوس��ي والف��يض الكاش��اني والح��ويزي ف��ي تفاس��يرھم  وأب��ي حي��ان اKندلس��ي وأب��ي الس��عود والش��وكاني
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ف��ي ح��ين ذك��ر الب��اقون تعريف��اً للنس��خ اص��ط4حا تقارب��ت ف��ي مض��مونھا واختلف��ت ف��ي 

 )3()نف��ي حك��م ق��د ك��ان ثب��ت بحك��م آخ��ر غي��ره( ھ��و) ھ��ـ310ت (ألفاظھ��ا فتج��ده عن��د الطب��ري 

ك�ل دلي�ل ش�رعي دل عل�ى أن مث�ل الحك�م الثاب�ت  (بأنه ) ھـ 460ت( وعرفه الشيخ الطوسي 

ابت�اً ب�النص اKول م�ع تراخي�ه بالنص اKول غي�ر ثاب�ت ف�ي المس�تقبل عل�ى وج�ه ل�و]ه لك�ان ث

ف�ي ) ھ�ـ 546( وق�ال أب�ن عطي�ة  )5() .ھ�ـ  548ت ( ونظيره عند الشيخ الطبرسي .  )4()عنه

خط�اب المتق�دم عل�ى وج�ه ل�و]ه ھ�و الخط�اب ال�دال عل�ى ارتف�اع الحك�م الثاب�ت بال: ( تعريفه 

  )6() .لكان ثابتاً مع تراخيه عنه 

يقتضي الذي ويظھر مما تقدم أن النسخ ھو عبارة عن الخطاب المتوجه إلى المكلفين  

إيق��اف العم��ل ب��الحكم المتق��دم ب��دليل ش��رعي بع��د أن ك��ان معم��و]ً ب��ه ل��ديھم أو عك��س ذل��ك ، 

ارتفاع��ه وع��دم ثبوت��ه ال��وارد ف��ي تعريف��ات والج��دير بال��ذكر أن الم��راد م��ن نف��ي الحك��م أو 

يرتف�ع وإنم�ا  تعني نف�ي الحك�م وارتفاع�ه ذات�اً فان�ه أم�ر واق�ع والواق�ع ] المفسرين المتقدمة ]

  .المراد ھو نفي أو رفع تعلقه بأفعال المكلفين، لمصلحة تستوجب ذلك 

لرجحان�ه وإنم�ا  والذي أختاره البحث من بين تلك التعريفات ھو تعريف أبن عطية للنس�خ ]  

س�اعد ف�ي بي�ان  م�ن اKص�وليين كم�ا س�يأتي بيان�ه م�ا) ھـ505ت (لتوافقه مع تعريف الغزالي 

الھدف من ھذه الدراس�ة وھ�و ا]ش�تراك ب�ين علم�ي التفس�ير وأص�ول الفق�ه فيم�ا يخ�ص عل�وم 

  .القرآن الكريم 

  

                                                                                                                                                  
و]شك أن ھذا يعد تقصيرا منھم ، Kن المعنى اللغ�وي ]يغن�ي ع�ن المعن�ى ا]ص�ط4حي .. وغيرھم كثير 

 .وإن كان قريبا منه 
كليات أبي البقاء + ابن منظور : لسان العرب +  271/ 1: الفيروز آبادي : القاموس المحيط ) ظ(  )2(
/356. 
 .70/ 1: الجصاص : أحكام القرآن ) ظ(، و 10/104الطبري : جامع البيان  )3(
 . 1/292: الطوسي : التبيان   )4(
 .338: الطبرسي : مجمع البيان ) ظ(  )5(
: تفسير الجواھر الحسان ) ظ(، و 190/ 1:أبن عطية : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز   )6(

 . 198/ في تاريخ القرآن محمدي  بحوث+  292/ 1: الثعالبي 
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مض�مونھا وتباين�ت  ، تش�ابھت ف�ي )1(ن فكانت لھم تعريفات متعددة للنسخووأما اKصولي      

في ألفاظھا ومنھجية البحث تقتضي منا اختيار ماله ع4قة بتعري�ف المفس�رين 6ثب�ات الھ�دف 

(  : للنسخ إذ يقول ) ھـ 505ت (المرجو من ھذه الدراسة ولذا  أختار البحث تعريف الغزالي 

ن ثابت�اً م�ع ھو الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم عل�ى وج�ه ل�و]ه لك�ا

   )2() .تراخيه عنه 

  

والواضح أن الغزالي متفق مع أبن عطية في تعريف�ه للنس�خ ب�ل وحت�ى ف�ي انتق�اء اKلف�اظ      

أيضا وربما كان أحدھما عيال على اyخر وھو أمر يصعب على الباحث أثباته خاصة وأنھما 

  .متعاصران 

أب�ن عطي�ة والغزال�ي ق�د اس�تعملوا ولعل أغلب العلماء من المفسرين واKص�وليين وخاص�ة    

المفھ�وم أذ يج�وز النس�خ Kن الخطاب شامل للفظ والفح�وى و) النص(بد]ً من ) الخطاب(لفظ 

وأما تقيدھم بالخط�اب المتق�دم Kن العق�ل يحك�م بب�راءة ذم�ة المكل�ف قب�ل ورود . )1(بجميع ذلك

م�ة وم�ع ھ�ذا ]يق�ال ل�ه الحكم الشرعي ف�إذا ورد الحك�م الش�رعي أنتف�ى حك�م العق�ل بب�راءة الذ

  )2(.نسخ Kن ھذه البراءة حكم عقلي ]شرعي ، وإنما يكون النسخ بدليل شرعي 

أن حقيقة النس�خ الرف�ع فل�و ل�م  ))لو]ه لكان اKمر ثابتاً به ( (: ويذكر الغزالي أن في قوله     

الق�رآن م�ن ص�ين ف�ي عل�وم صختافعاً، وھو خ4ف ماذھ�ب إلي�ه الميكن ھذا ثابتاً لم يكن ھذا ر

                                                
واما حد النسخ فھو مادل على أن مثل الحكم : ( بقوله  1/235: عرفه السيد المرتضى في الذريعة   )1(

ه ، فاخت4ف حديھما يوجب الثابت بالخطاب زائل في المستقبل على وجه لو]ه لكان ثابتا مع تراخيه عن
النسخ عبارة عن خطاب الشارع المانع من (  104/ 30كام وقال اyمدي في اKح) . معنييھما اخت4ف 

استمرار ماثبت من حكم خطاب شرعي سابق وك4 التعريفين قريبان من تعريف الشيخ الطوسي في 
، النسخ ھو ارتفاع الحكم المولوي بانتھاء  5/317: للفياض : تفسيره وفي محاضرات في أصول الفقه 

 ).أمده 
 .86/ الغزالي : المستصفى   )2(
: الشيخ الصفار : أصول الفقه وقواعد ا]ستنباط ) ظ. (فالنسخ ]يقع ا]بواسطة اKدلة الشرعية اللفظية  )1(

2/49. 
وكذلك لو أرتفع الحكم ألتكليفي بعارض كالجنون أو النوم أو ا6كراه أو الضرورة، فأنه ]يسمى نسخا   )2(

أس�تاذنا : مفت�اح الوص�ول ) ظ. (المرفوع بدليل شرعي و] يسمى الرافع ناسخا ، فيجب أن يكون الرافع و
 .1/372: الدكتور أحمد البھادلي 
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وم��ن المش��تركات ب��ين  )3(.أن م��ا ثب��ت م��ن اKحك��ام ]يج��وز رفع��ه ؛ Kن��ه ي��دل عل��ى الب��داء 

وھ�ذا القي�د . المفسرين واKصوليين في تع�ريفھم للنس�خ ھ�و ك�ون الراف�ع متراخي�اً ع�ن الوق�وع

يخ��رج المخص��ص المتص��ل ، ويخ��رج تقيي��د الحك��م بم��دة معين��ة ، فالص��وم واج��ب ف��ي النھ��ار 

إ] أن ھ�ذا القي�د ]يخ�رج المخص�ص المنفص�ل ، . ه عند الغ�روب ]يع�د نس�خا وارتفاع وجوب

فھو يشارك الناسخ ف�ي رف�ع الحك�م الع�ام عّم�ا دّل علي�ه الخ�اص ، م�ع أن�ه يك�ون مت�أخراً عن�ه 

وھ�و خط�أ س�يأتي بيان�ه عن�د  )1(.غالباً ولھذا ت�وھم بعض�ھم فع�ّد النس�خ نوع�اً م�ن التخص�يص 

  .والتخصيصالك4م في الفرق بين النسخ 

  :وقوع النسخ في الشريعة ا6س4مية  :ثانياً 

خ��4ف ب��ين العلم��اء ف��ي وق��وع النس��خ ف��ي الش��رائع الس��ماوية ؛ إذ ك��ل ش��ريعة ]حق��ة  ]       

م�ن أحكامھ�ا، وق�د نس�خ ا6س�4م العدي�د م�ن أحك�ام  كثي�رنسخت م�ن الش�ريعة الس�ابقة عليھ�ا ال

خ�ذ اماً مكانھا، وأوجب على الن�اس ا]كرع أحالنصرانية واليھودية وغيرھما من الشرائع وش

ْس��4ِم ِدين��اً فَلَ��ْن يُْقبَ��َل ِمْن��هُ َوھُ��َو ِف���: ق��ال تع��الى  ابھ��ا ، ول��ذ ِKِْخ��َرِة ِم��َن َوَم��ْن يَْبتَ��ِغ َغْي��َر اyْي ا

                                                
: ، وھو موافق ل�رأي الجص�اص ف�ي الفص�ول ف�ي اKص�ول 2/127: الزرقاني : مناھل العرفان ) ظ(  )3(

ومن .. م إنما يطلق اسم النسخ فيما يكون في توھمنا وتقديرنا تجويز بقائه على الدوا: ( ، إذ يقول  2/197
الناس من يظن أن النسخ رفع الحكم وھذا جھل مفرط ؛ وذلك Kن ماثبت من اKحكام ]يجوز رفعه ، Kن�ه 

النظر ، إلى أنه ]يفھم من النسخ ظھور ماكان خفيا، فھ�و مح�ال عل�ى  لفتوھنا ينبغي ) . يدل على البداء 
فيا وإظھاره إلى العباد ؛ فھ�و خ�اٍف عل�يھم الشارع المقدس؛ Kنه يستلزم الجھل ، وإنما ھو إبداء ماكان مخ

] على الشارع ؛ ففي علم هللا سبحانه اKحكام حاضرة معلومة ثابتھا ومتغيرھ�ا ؛ إ] أن العب�اد ق�د يظن�ون 
والج��دير بال��ذكر أن مص��طلح النس��خ يخ��تص ب��اKمور  –لمص��لحة م��ا  –الحك��م المتغي��ر ثابت��اً فيغي��ره هللا 
فيختص باKمور التكوينية ؛ ا] أن المصطلحين من حيث المضمون واحد  التشريعية؛ وأما مصطلح البداء

عدم جواز نسخ ماھو ( فإن كان قصد الجصاص والزرقاني في رأيھما المتقدم ) وھو إظھار ماكان خافياً ( 
يك��ون ص��حيحا ؛ إذا ك��ان الثاب��ت ھ��و م��ن اKحك��ام العقلي��ة أو التكويني��ة، وأم��ا إذا ك��ان م��ن اKحك��ام ) ثاب��ت
مقتني�ات ال�درر وملتقط�ات ) ظ. (يعية ف4؛ Kنھا متغيرة بحسب المصلحة وعلى وف�ق ش�روط معين�ة التشر
  .2/250الحائري : الثمر 

  
  
  
  
  
  
 
 . 217/ فاضل عبد الرحمن،اKنموذج+  150/الشھيد الثاني : معالم الدين ) ظ(  )1(
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إ] مانق��ل ع��ن  )2(. ، فوق��وع النس��خ عن��د العلم��اء ج��ائز عق��4ً وش��رعا) 85/آل عم��ران�(اْلَخاِس��ِرين

والنصارى مخالفتھم لذلك ؛ إذ قالوا باستحالة وقوع النسخ Kنه يس�تلزم من�ه أح�د بعض اليھود 

نس�خ ف�ي  ]: (أن�ه ق�ال  )علي�ه الس�4م (كم�ا نس�بوا إل�ى كل�يم هللا موس�ى  )3()البداء ، والعبث:( أمرين 

)4()شريعتي
  

  :وأما موقف علماء ا6س4م من النسخ فقد أنقسم على ث4ثة مذاھب 

فقد كان بعض الصحابة يطلقون كلمة النس�خ عل�ى مج�رد مخالف�ة آي�ة : فيه  المفرطون: اKول 

 Kخرى في ظاھرھا ، ومن العلماء م�ن وص�ل بم�وارد النس�خ ف�ي آي�ات ال�ذكر الحك�يم إل�ى م�ا

م�ورداً، وم�نھم م�ن زاد ف�ي إفراط�ه حت�ى قطع�وا أوص�ال ) مائ�ة وثماني�ة وث4ث�ون(يقرب من 

ياأيھ�ا : ( منس�وخ وآخرھ�ا ناس�خ ، كم�ا ف�ي قول�ه تع�الى  اyية الواحدة ، فزعموا أن أول اyي�ة

الذين آمنوا عليكم أنفسكم ]يضركم م�ن ض�ل إذا اھت�ديتم إل�ى هللا م�رجعكم جميع�ا فينب�ئكم بم�ا 

إن آخر اyية يدعو إلى اKمر بالمعروف و النھ�ي ع�ن : ، إذ قالوا 105/المائدة ) كنتم تعملون 

  .)1(.المنكر وھو بذلك ناسخ Kولھا 

                                                
اKم�ة عل�ى ج�واز النس�خ عق�4ً  وقد اتفق جمھ�ور علم�اء: (  14/يقول أبن الجوزي في نواسخ القرآن   )2(

 ).وشرعا ً
أن رفع الحكم إن كان ]نكشاف عدم المصلحة في تشريعه؛ يلزم منه جھل المش�ّرع، : وخ4صة رأيھم  )3(

وإن كان مع وجود المصلحة فيه ، يلزم منه منافاته لحكم المشّرع، وك4 ال4زم�ين مح�ال عل�ى هللا تع�الى، 
أن الحك�م ق�د ]ي�راد من�ه العم�ل : وُرّد على ذل�ك بم�ا ملخص�ه . ل أيضا محا –ھو النسخ  –فيكون الملزوم 

بموضوعه ، كاKحكام اKمتحانية التي تكون المصلحة في التكليف بھا توطين نفس المكلف على الطاعة ، 
لمصلحة ف�ي نف�س العم�ل ، غي�ر  –فع4 أو تركا  –فإذا جاء وقت التنفيذ ينسخ الحكم ، وقد يراد منه العمل 

أخف�ى عل�ى المكل�ف بي�ان م�دة  –لحكم�ة م�ا  –ھذه المصلحة تحققت ف�ي زم�ان دون زم�ان ، والمش�رع أن 
الحكم فإذا أنقضت المدة أو كادت ، أعلمه بارتف�اع الحك�م ]رتف�اع مص�لحته ف�ي اKزم�ان ال4حق�ة، فالوال�د 

/ 1: الس�مرقندي : مي�زان اKص�ول) ظ. (يمنع ولده في مقتبل عمره عن أشياء يسمح ل�ه فيم�ا بع�د بإتيانھ�ا 
مفتاح +  5/250: الحائري : مقتنيات الدرر +  252 – 251/ 1: الطباطبائي : الميزان +  287 – 283

للباحث ) منھج الحائري(رسالة الماجستير +  370/ 1: أستاذنا الع4مة الدكتور احمد البھادلي : الوصول 
 /147  
 . 373/ 1:  الشيخ البھادلي.د: فتاح الوصول م+  984/ 2: السمرقندي : ميزان اKصول ) ظ(  )4(
البي�ان ف�ي تفس�ير الق�رآن ، الس�يد الخ�وئي ) ظ(، و 1/205: وھو مذھب أبن العربي في أحكام الق�رآن   )1(
 228/حكم�ت الخف�اجي . أستاذي د: ا6مام الباقر + 264/ صبحي الصالح : مباحث علوم القرآن + 277/

 .147/للباحث ......) منھج الحائري(رسالة الماجستير + 
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           )2(.وينس���ب ھ���ذا ال���رأي إل���ى أب���ي مس���لم اKص���فھاني : المنك���رون لوج���ود النس���خ : الث���اني 

  . )3()أن النسخ ]يجوز في شريعة واحدة((من ) ھـ322ت (

ف�4 إف�راط و] إنك�ار ، وال�ى ھ�ذا ذھ�ب ج�ل العلم�اء وم�ن : وھ�م المعت�دلون : المذھب الثال�ث 

) ق�ده(، ومنھم زع�يم الح�وزة العلمي�ة الس�يد الخ�وئي المحدثين من اقتصر على آية واحدة فقط 

  )4().ھـ 1423 :ت(

في وق�وع النس�خ  –خ4 أبي مسلم  –خ4ف بين علماء المسلمين  سبق ، ] وإجمال ما 

م��ن أحك��ام الش��ريعة الس��ابقة نس��خت بأحك��ام الش��ريعة  اأجم��ا] ف��ي الق��رآن الك��ريم ف��أن كثي��ر

ة قد نسخت بأحكام أخرى م�ن ھ�ذه الش�ريعة نفس�ھا ا6س4مية وأن جملة من أحكام ھذه الشريع

ري��ب  فق�د ن�ص الق�رآن الك��ريم عل�ى نس�خ التوج�ه ف��ي الص�4ة إل�ى القبل�ة اKول��ى وھ�ذا مم�ا ]

   )5(.فيه

، والقرآن نفسه يش�ھد عل�ى ذل�ك مص�رحا  )6()فالنسخ جائز في الجملة ، باتفاق اKمة (

،  )106/البق�رة ( �أَْو نُْنِس�ھَا نَ�أِْت بَِخْي�ٍر ِمْنھَ�ا أَْو ِمْثلِھَ�ا َما نَْنَسْخ ِمْن آيَ�ةٍ �: بالنسخ في قوله تعالى 

ْلنَا آيَةً َمَكاَن آيَةٍ .. �:وفي قوله تعالى   . )101/ل حالن(�..َوإَِذا بَدَّ

فھ�ذا النس�خ والتب��ديل بي�ده س�بحانه وھ��و م�راٍع لمص��الح عب�اده فيھم�ا وھ��ي تتغي�ر بتغي��ر        

  .يكون كذلك في زمان آخر  فما كان منھا صالحا في زمان قد ] اKحوال واKمكنة واKزمنة

أ] أن  ويب��دو أن علم��اء المس��لمين متفق��ون جميع��ا عل��ى ذل��ك خ��4 موق��ف أب��ي مس��لم المتق��دم

  .يبدو ، فما يسمونه نسخاً سماه أبو مسلم تخصيصاً  على ما الخ4ف بينه وبينھم لفظي

  

  :طرق معرفة النسخ : ثالثا

                                                
لمحك�����������������م   جامع التأويل( ھو أبو مسلم بن بحر اKصفھاني ، متكلم وصاحب تفسير كبير بعنوان   )2(

 .4/258: الذريعة ، أغا بزرك الطھراني +  1920/ 2: حاجي خليفة : كشف الظنون ) ظ) (التنزيل 
مناھ�ل +   1/263: الح�ائري : درر مقتني�ات ال� + 2/33: الزركش�ي : البرھان في علوم القرآن ) ظ(  )3(

  .2/81: الزرقاني : العرفان 
 .، إذ جعل النسخ في آية النجوى فقط  296/السيد الخوئي : البيان في تفسير القرآن ) ظ(  )4(
تفس�ير +  293/ 1: الطوس�ي : التبي�ان +  104/ 10: الطبري : جامع البيان : من كتب التفسير ) ظ(  )5(

: السمعاني : تفسير السمعاني +  1/338: الطبرسي : مجمع البيان +  109/ 1: ندي السمرق: السمرقندي 
 ، على سبيل المثال  249/ 1: الطباطبائي : الميزان +  365/ 1: اyلوسي : روح المعاني +  130/ 1
  15/ابن الجوزي : نواسخ القرآن  )6(
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لة القول أن طرق معرفة النسخ تختلف ع�ن ط�رق معرف�ة الناس�خ والمنس�وخ ؛ إن من ناف      

إذا وق�ع النس�خ : كيفية معرفة وقوع النسخ في حكم م�ا ، والث�اني يعن�ي : ذلك Kن اKول يعني 

في حكم ما فأي الدليلين يتع�ين أن يك�ون ناس�خا وأيھم�ا يتع�ين أن يك�ون منس�وخا ، و]ش�ك أن 

في الكشف عن مراد هللا تعالى ويعين اKص�ولي ف�ي التوص�ل إل�ى ذلك يعين المفسر في عمله 

  .الحكم الشرعي بإتباع الدليل المتأخر منھا 

  :وقد اتفقت أقوال العلماء في مصادر ك4 العلمين في جميع جزئيات تلك الطرق وكاyتي 

لنس�خ يتحقق إ] عند وجود تناقض حقيقي بين حكمين ق�ابلين ل وھو أن وقوع النسخ ]: اKول 

في مسألة واحدة في زمان ومكان واح�د وكيفي�ة واح�دة ، وأن يك�ون لھم�ا نف�س درج�ة الثب�وت 

وق�د نق�ل ال�دكتور الزلم�ي   )1(.رفعھم�ا  يمكن الجم�ع أو الت�رجيح بينھم�ا و] والد]لة بحيث ]

والدكتور مصطفى زيد ثبوت عدم وجود مث�ل ھ�ذا التن�اقض ب�ين النص�وص التش�ريعية ب�دليل 

جاء ع�ن الع�المين  والباحث يضم صوته إلى ما. ونقلوا أتفاق اKصوليين على ذلك ا]ستقراء 

الجليلين إذ ]يمكن تصور مثل ھذا التناقض في الشريعة المقدسة ، نعم قد يقع ھن�اك تع�ارض 

  )2(.بين دليلين ذكرت كتب اKصول طرق رفع التعارض بينھا 

بد من دليل صحيح يبين أن أحدھما متأخر عن اذا تعين القول بالنسخ في مسألة ما ف4: الثاني 

اyخر ، فيكون السابق ھو المنسوخ وال4حق ھو الناسخ، ولمعرفة ھذا الدليل أو التأخر ط�رق 

  ) .النص ، والتصريح، واKجماع: ( ث4ثة ھي 

يدل على تعيين المتأخر منھما كما في قول�ه  وھي أن يكون في أحد النصين ما: النص  - 1

ُموا بَ�ْيَن يَ�َدْي نَْج�َواُكْم َص�َدقَاٍت فَ�إِْذ لَ�ْم تَْفَعلُ�وا �: لنج�وى تعالى ف�ي آي�ة ا أَأَْش�فَْقتُْم أَْن تُقَ�دِّ

َك��اةَ  ��4ةَ َوآتُ��وا الزَّ ُ َعلَ��ْيُكْم فَ��أَقِيُموا الصَّ ، فق��د نص��ت ھ��ذه اyي��ة )13/ المجادل��ة ( �َوتَ��اَب هللاَّ

                                                
 152 -151/ 2: الزرقاني : ل العرفان مناھ+  66/ 2: السيوطي : ا6تقان في علوم القرآن ) ظ(  )1(

النسخ في +40:  يمصطفى الزلم: التبيان لرفع غموض النسخ في القرآن : في أصول الفقه ) ظ(،و
 .وما بعدھا 1/167: مصطفى زيد : القرآن الكريم 

ن وم 58/ 2: الشيخ فاضل الصفار : أصول الفقه وقواعد ا]ستنباط + المصادر السابقة نفسھا ) ظ(  )2(
  :طرق رفع التعرض على سبيل ا6يجاز

  .محاولة الترجيح بينھما   - 1 
  .محاولة ترجيح أحدھما على اyخر  -2
 .محاولة معرفة المتأخر منھا من حيث التشريع حتى يقال بوقوع النسخ فيھما -3
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فكانت ھذه المتأخرة عن تلك على وجود آية سبقتھا أمرت بدفع الصدقات قبل المناجاة 

  )1(.فھي الناسخة لھا 

: أو النق�ل الص�حيح عن�ه  )ص�لى هللا علي�ه وآل�ه وس�لم(بأن يكون بالقول الص�ريح م�ن النب�ي : التصريح   -2

ھ�ذا ناس�خ أو منس�وخ ففي�ه خ�4ف : ك�أن يق�ول  )2(بأن كذا نسخ كذا ، فإن كان من قبل الراوي

   )3(.بين العلماء 

  

إذا اتفق علماء المسلمين على تعيين المتقدم من النصين والمتأخر منھم�ا تع�ين ف: ا6جماع  -3

 )4(.الناسخ والمنسوخ 

 

والحق إن ھذه المسالك الث4ثة في تعيين الناسخ من المنس�وخ ليس�ت مط�ردة و] ھ�ي قاع�دة 

 ي�دل عل�ى عامة ، بل وقع فيھا الخ4ف بين العلماء فالمس�لك اKول وھ�و ال�نص القرآن�ي ق�د ]

تأخر آية عن أخرى معارضة لھا في الحكم؛ Kن القرآن ل�م يرت�ب عل�ى حس�ب الن�زول ، وأن 

القول بالنسخ يترتب على أثبات الفصل بين اyيتين نزو]ً ، واثبات أن اyية الثانية نزل�ت بع�د 

، يمكن للقائل بالنسخ إثباته ، إ] أن يتمسك بالخبر الواحد  مجيء زمان العمل باyية اKولى ]

د]لت�ه ظني�ة وال�نص  و] يمكن للخبر الواحد أن ينسخ الحكم ال�وارد ف�ي ال�نص القرآن�ي ، Kن

  .)1(د]لته قطعية

إِْن يَُك�ْن ِم�ْنُكْم ِعْش�ُروَن َص�ابُِروَن يَْغلِبُ�وا ... �: ومثال ذل�ك م�ازعموه م�ن نس�خ قول�ه تع�الى 

ُ َع��ْنُكْم َوَعلِ��َم أَنَّ فِ��يُكْم َض��ْعفاً فَ��إِْن يَُك��ْن اyَْن َخفَّ�� �: ، بقول��ه تع��الى )65/اKنف��ال( �...ِم��ائَتَْينِ  َف هللاَّ

                                                
/ الش�يرازي  :اللم�ع : ، وفي أصول الفقه 150/ 2: الزرقاني : مناھل العرفان : في علوم القرآن ) ظ(  )1(

 . 3/181/اyمدي : اKحكام +  103/الغزالي : المستصفى +  178
بالص�حابي والجص�اص ف�ي الفص�ول  103/والغزالي في المستصفى  177/حدده الشيرازي في اللمع   )2(

 .بالصحابي والتابعي 286/ 2: في اKصول 
: الزرقاني : مناھل العرفان +  66 – 2/65: للسيوطي : ا]تقان : في علوم القرآن ) ظ(لتفصيل ذلك   )3(

: المعتم�د ف�ي أص�ول الفق�ه +  381 – 380/ 3: الرازي : المحصول ) : ظ(، وفي أصول الفقه  150/ 2
+  3/50: الطوس��ي : الع��دة +  475/ 1: الس��يد المرتض��ى : الذريع��ة +  418/ 1أب��و الحس��ين البص��ري 

 . 459+ 4/458: ابن حزم : ا6حكام 
  .2/151:الزرقاني، لعرفانمناھل ا) ظ( )4(
وس�يلة الوص�ول إل�ى حق�ائق ) ظ(و.  154/ 2الزرقاني : مناھل العرفان + السيد الخوئي : البيان ) ظ( )1(

  . 414/السبزواري : اKصول 
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، أن  )3(واKص�وليون )2(، فق�د ذك�ر المفس�رون)66/اKنف�ال ( �...ِمْنُكْم ِمائَةٌ َصابَِرةٌ يَْغلِبُوا ِمائَتَْينِ 

لع�دو اyية الثانية ناسخة لحكم اyية اKولى ، وأنه تعالى قد خفف عن عباده بأن جع�ل الثب�ات ل

إذا كان ضعفاً لعدد بعد أن كان الثبات له عشرة أضعاف عدد المس�لمين لعلم�ه بض�عف قل�وب 

المؤمنين، فالمسلمون بناًء عل�ى ھ�ذه اyي�ة ؛ إذا ق�ل ع�ددھم ع�ن نص�ف ع�دد الكف�ار ج�از لھ�م 

  . ترك القتال والفرار من الزحف 

أن س�ياق اyيت�ين ي�دل عل�ى نسخ في اyية ، مس�تد] ب� أنه ]) قده(بينما يرى السيد الخوئي 

أنھما نزلتا مرة واحدة، فيكون حكم مقاتلة العشرين للم�ائتين ف�ي اyي�ة اKول�ى إس�تحبابيا، وأن 

ع�دھم بالنص�ر عل�ى أع�دائھم ول�و مدلول اyيتين ھ�و تح�ريض الم�ؤمنين عل�ى القت�ال وأن هللا ي

بلغ ع�دد الكف�ار ض�عف يجب عليھم القتال إذا  اKعداء عشرة أضعاف المسلمين ، وأنه ] كان

   )4(.عدد المسلمين 

فتج�د أن معرف�ة الناس�خ م��ن المنس�وخ أعط�ت وظيف�ة ل��دى المفس�رين واKص�وليين جعل��ت 

الوجوب على المكلفين ف�ي قت�ال أض�عاف ع�ددھم ف�ي اyي�ة اKول�ى ونص�ف ع�ددھم ف�ي اyي�ة 

ن عل���ى نح���و الثاني���ة بع���د التخفي���ف ، إذا تأك���د وق���وع النس���خ ب���ين اyيت���ين، وإ] ف���الحكم يك���و

ا]ستحباب إذا ل�م يثب�ت النس�خ كم�ا ھ�و رأي الس�يد الخ�وئي وس�يأتي تفص�يل ذل�ك ف�ي الفص�ل 

  .الثالث إن شاء هللا تعالى 

ھ�ذا ناس�خ ألي�ه أيض�ا ؛ Kن ق�ول الص�حابي وأما الطريق الثاني ، ف4 يمكن ا]طمئن�ان 

ي ذل�ك م�ن وذاك منسوخ ]ينھض دلي4 على النس�خ لج�واز أن يك�ون الص�حابي ص�ادراً ف�

اجتھاد أخطا فيه ، ولھذا يجب معرفة النصين مسبقا من جھة نزولھم�ا وس�بق أح�دھما ف�ي 

                                                
 .وغيرھم  415/ 1: الزمخشري : الكشاف +  153/ 5: الطوسي : التبيان ) ظ(  )2(
: اKحك��ام +  3/309: ال��رازي : المحص��ول +  276/ 2: الجص��اص : الفص��ول ف��ي اKص��ول ) ظ(  )3 (

 .155/البھائي : زبدة اKصول +  165/ 3: اyمدي 
، إذ ي�رى أن هللا تع�الى  5/1729: تفسير ابن أبي ح�اتم ال�رازي + 354: السيد الخوئي : البيان ) ظ(  )4 (

لم�ا ھ�ّز هللا المش�ركين وقط�ع إنما أمر ب�أن يقات�ل الواح�د م�ن المس�لمين عش�رة م�ن الكف�ار ليقط�ع داب�رھم ف
وجم�يعھم ]ي�رون . 4/262: والي�ه ذھ�ب اب�ن ح�زم الظ�اھري ف�ي ا6حك�ام . دابرھم خفف على المس�لمين 

 .إثبات النسخ بھذا الطريق 
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يق��ول الش��يخ  )1(.الن��زول ل�خ��ر ، ف��إن ع��رف ذل��ك ج��از ا]عتم��اد عل��ى ق��ول الص��حابي 

وليس يجب إذا علمنا التاريخ بقول الص�حابي أن نقل�ده إذا أخبرن�ا إن النس�خ ( (: الطوسي 

ننظر فيما وصفه أنه منسوخ ، فإن علمن�ا أن�ه كم�ا ق�ال أخ�ذنا ب�ه ، وإ] يجب أن  كذا بل ]

ووافق���ه عل���ى ذل���ك الش���يرازي  )2())وقفن���ا في���ه ؛ Kن ذل���ك يج���وز دخ���ول الش���بھة في���ه 

ت (           واyمدي  )5()ھـ606ت(والرازي  )4() ھـ 505ت (والغزالي  )3()ھـ476ت(

  .وغيرھم  )6()ھـ631

أن المفس��رين ل��م يخرج��وا ع��ن رأي بع��ض اKص��وليين ف��ي ومم��ا تق��دم يس��تنتج البح��ث 

ط��رق معرف��ة النس��خ ، فھ��م إم��ا م��ع ھ��ذا الفري��ق أو م��ع ذاك ، وھ��ذا ي��دل عل��ى أن م��ذھب 

المفسرين في النسخ ]يختلف عن مذھب اKصوليين ؛ ف4 يكاد المتتبع أن يجد فرقا بينھم�ا 

مس�ائل عل�وم  م�نالنسخ وحيث أن  ، بل وربما عدم التمييز بين اختصاص كل مؤلف منھا

القرآن مم�ا يس�اعد ف�ي ص�حة م�دعى الباح�ث ف�ي اش�تراك عل�وم الق�رآن ب�ين ك�4 العلم�ين 

  . وتداخلھما معاً 

  :الفرق بين التخصيص والنسخ : رابعاً 

قد أبان البحث فيما تقدم أن الدليل الخ�اص ربم�ا يك�ون مخصص�ا للع�ام وھ�و اKغل�ب       

؛ وربم�ا يك�ون ) م�ا م�ن ع�ام إ] وق�د خص�ص: ( العلماء في اKدلة حتى أشتھر القول بين 

ناسخا لحكم العام ، بمعنى أن يكون الدليل الخاص ملغيا للعام بالكامل ومبط4 للعم�ل ب�ه ، 

  :وعليه فإنه إذا ورد الدليل الخاص على العام تصبح أمامنا حا]ت ث4ث 

  .أن نعلم بأنه مخصص له فنحمله على التخصيص: اKولى

  .أن نعلم بأنه ناسخ فنحمله على النسخ :الثانية

                                                
+  103/الغزالي : المستصفى : من أصول الفقه ) ظ(و.  155/ 2: الزرقاني : مناھل العرفان ) ظ(  )1(

وھم ]يرون إثبات النسخ بھذا الطريق ،إ] .  181 -179/الشيرازي : اللمع + 3/182: اyمدي : ا6حكام 
 .قال بإمكان إثبات النسخ بھذا الطريق في أحد رأييه 181/أن الشيرازي في اللمع 

 .51 -3/50: الطوسي : عدة اKصول   )2(
 .2/182/الشيرازي : اللمع ) ظ(  )3(
 .103/الغزالي : المستصفى ) ظ(  )4(
 .381- 3/380: الرازي : المحصول ) ظ(  )5(
 .3/181: اyمدي : ا6حكام ) ظ(  )6(
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أن ]نعلم بأي منھما وحينئذ ھل نحمله على التخصيص أم على النسخ ؟ وتوضيح : الثالثة 

  . )1(:إن كل حكم إذا لوحظ بالقياس إلى غيره يتصور على أنحاء ث4ثة : ذلك 

  

ج ع�ن أن يكون مختلفا معه في الموضوع ، فيختص كل حكم بموض�وعه ، ويخ�ر: اKول 

أَيُّھَ�ا ي�ا �: اyخر خروجا موضوعيا ، مثل خروج الص4ة والصيام عن د]ل�ة قول�ه تع�الى 

، ف�إن اyي�ة دال�ة عل�ى وج�وب الوف�اء ب�العقود وھ�و ) 1/المائ�دة (�الَِّذيَن آَمنُوا أَْوفُ�وا بِ�اْلُعقُوِد 

  ات وجا موضوعيا Kنھما من العبادحكم يختص بالمعام4ت فتخرج الص4ة والصيام خر

أن يكون متحداً معه في الموضوع مختلفاً معه في الحكم عن اyخ�ر خروج�اً حكمي�اً ، : الثاني 

ُ �:عن عموم قوله تعالى  )2(وھو ما عبر عنه بالتخصيص مثل خروج البيع الغرري َوأََح�لَّ هللاَّ

ى هللا علي�ه وآل�ه ص�ل(من التخص�يص ال�وارد  ع�ن النب�ي  أ، وھذا الخروج حكمي نش )275/البقرة ( �اْلبَْيعَ 

، ف4 اخ�ت4ف ب�ين البي�ع ألغ�رري وغي�ره م�ن البي�وع م�ن  )3()نھى النبي عن بيع الغرر: ( )وسلم

  .وغير ألغرري صحيح  )4(.حيث الموضوع، إنما ا]خت4ف في الحكم فالبيع ألغرري باطل 

يص أن يكون متحداً معه في الموضوع مختلفاً معه في الحكم ] م�ن جھ�ة التخص�: الثالث 

، بل من جھة النسخ، بمعنى أن الحكم الثاني ينھي أمد العم�ل ب�الحكم الس�ابق للموض�وع ، 

         :ويثب��ت حكم��اً آخ��ر ب��د] عن��ه ف��ي الم��دة البعدي��ة ، وھ��ذا م��ا يعب��ر عن��ه بالنس��خ ال��ذي ھ��و 

، فإذا تعلق خطاب الشارع بفع�ل م�ن اKفع�ال طلب�ا أو  )5 ()انتھاء أمد الحكم الثابت سابقاً ( 

 ث�م اس�تقرار ا]ول برف�ع ھ�ذا التعل�ق )1 (،غير تقييد بوق�ت أو ن�ص عل�ى تأبي�د من  خييرات

                                                
أفاد الباحث من محاضرات أية هللا الشيخ الصفار التي ألقاھا على طلبة البحث الخارج في حوزة أبن   )1(

 .2009 -2008فھد الحلي في كرب4ء المقدسة ومن لقاءاته المتكررة مع سماحته من سنة 
غرري ھو بيع ما] يعلم وجوده وعدمه ، أو قلته وكثرته ، أو ما ]يقدر على تسليمه كبيع السمك البيع ال )2(

 . 91/أحمد فتح هللا . د . معجم ألفاظ الفقه الجعفري / في الماء 
، والدارمي في سننه عن أبي  1/302: الحديث أخرجه احمد بن حنبل في مسنده عن ابن عباس   )3(

 .2/251ھريرة 
: الشافعي : اKم +  436/ السيد المرتضى : ا]نتصار ) : ظ(مع الفقھاء على بط4ن ھذا البيع ، أج  )4(

عبد هللا : المغني +  22/ 11: السرخسي : المبسوط +  21/241: ا6مام مالك : المدونة الكبرى+  3/65
 . 4/76: بن قدامة 

ھداية + 2/588نھاية الوصول ، +  3/101: ا6حكام ، اyمدي +  107:/الغزالي : المستصفى   )5(
  3/484: محمد تقي الرازي : المسترشدين 

) 57/النساء ) ( خالدين فيھا أبداً : ( فالحكم الذي ينافي النسخ ماكان موصوفا ً بالتأبيد نحو قوله تعالى   )1 (
صار ) أبدا ( ترن به فقد وصف أھل الجنة با6قامة الدائمة فيھا ، وا6قامة لفظ مطلق يقبل الزوال ، فلما أق
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ولو] االخطاب الناسخ لكان مقتضى الخطاب ا]ول امتداد تعلقه بمحله  ، سمي الرفع نسخا

  .فمھمة الحكم الناسخ ھو انھاء مشروعيى العمل بالحكم السابق واستبداله بحكم جديد

  :لفرق بين النسخ و التخصيص في نقاطومما تقرر يظھر ا   

م��ن حكم��ه الع��ام موض��وع الواح��د واخراجھ��ا ان التخص��يص اس��تثناء م��ن اف��راد ال:ا]ول��ى 

بينما النسخ استثناء في اKزمان ؛ Kنه يلغي مدة العمل بالحكم السابق ويؤسس لحكم جدي�د 

غي�ر أن أح�دھما فالنسخ والتخصيص عملھما واحد ، Kنھما يضيقان من دائرة الحكم العام 

  .)2 (.يضيق الحكم في اKفراد وھو التخصيص ، واyخر يضيقه في اKزمان وھو النسخ 

  

إن التخص�يص يرف�ع م�ن د]ل�ة الع�ام ف�ي عموم�ه ويحملھ�ا عل�ى خ�4ف ظاھرھ�ا : الثانية 

وھو المعن�ى الخ�اص ، بينم�ا النس�خ يرف�ع م�دلول المنس�وخ ويبط�ل العم�ل ب�ه م�ن دون أن 

  . يتصرف في ظاھره 

تِي يَأْتِيَن اْلفَاِحَش�ةَ ِم�ْن نَِس�ائُِكْم فَاْستَْش�ِھُدوا َعلَ�ْيِھنَّ أَْربََع�ةً ِم�ْنُكْم �: ففي قوله تعالى  َوال4َّ

ُ لَھُ���نَّ َس���ِبي4ً        �فَ���إِْن َش���ِھُدوا فَأَْمِس���ُكوھُنَّ فِ���ي اْلبُيُ���وِت َحتَّ���ى يَتََوفَّ���اھُنَّ اْلَم���ْوُت أَْو يَْجَع���َل هللاَّ

نصت ھذه اyية على أن الزانية تعاق�ب بحبس�ھا ف�ي البي�ت إل�ى أن تبل�غ أجلھ�ا ) -15/النساء (

فتموت ، ويعاقب الزاني بالنفي عن المجالس العامة والعزل�ة ا6جتماعي�ة ؛ وك�ان ھ�ذا ف�ي 

صدر ا6س4م ، فلما قويت شوكة ا6س4م وكثر المسلمون نسخ ھذا الحكم على الجلد فق�ال 

انِيَةُ ا �: تعالى  انِي فَاْجلُِدوا ُكلَّ َواِحٍد ِمْنھَُما ِمائَةَ َجْلَدٍة  لزَّ ، ذھب إلى ) 2/سورة النور (  �َوالزَّ

                                                                                                                                                  
وھن�اك أحك�ام . الحكم ھنا ]يقبل الزوال ؛ Kن اKمر بعد التنصيص فيه على التأبيد ، ونسخه يعن�ي الب�داء 

الت�ي ق�بض وم�ات ) ص(لحقھا التأبيد بالد]لة ] بالتصريح وھذه ]يلحقھا النس�خ أيض�ا مث�ل ش�رائع النب�ي 
خاتم النبيين و]نبي بعده و]نسخ إ] بوحي ) ص(أن محمداً على قرارھا فإنھا مؤبدة ]تحتمل النسخ بد]لة 

اس�تنباط +  163 – 3/159: الب�زدوي : كش�ف اKس�رار ) ظ. (على لسان نب�ي وق�د أنقط�ع ال�وحي بموت�ه 
 .459/أحمد الحصري . د: اKحكام من النصوص 

+  149/الع��املي زي��ن ال��دين : مع��الم ال��دين +  163 – 159/ 3:  خ��اريالب: كش��ف اKس��رار ) ظ(  )2 (
 7م. 1/164: المظفر : أصول الفقه 
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فتج��د أن ظ��اھر اyي��ة اKول��ى بق��ي عل��ى  )2(واKص��وليين )1(.ھ��ذا الق��ول جمھ��ور المفس��رين

  .حاله وإن نسخ حكمھا باyية الثانية 

للفظي��ة واللبي��ة كاKجم��اع والعق��ل طة اKدل��ة الش��رعية ااس��إن التخص��يص يق��ع بو: الثالث��ة 

   )3 (.طة اKدلة الشرعية اللفظية ، أي بقول وخطاب اسسيرة ، بينما النسخ ]يقع ا] بووال

إن ال��دليل المخص��ص يك��ون حج��ة ف��ي غي��ر الخ��اص ، أم��ا النس��خ فيبط��ل حجي��ة : الرابع��ة 

ام وأخ�رى المنسوخ بالكامل ، وعلى ھذا يجب أن تبقى بعض اKف�راد مش�مولة ب�الحكم الع�

  . مستثناة منه بسبب الخاص وليس كذلك النسخ 

يق�ع  إن الدليل المخصص يدخل على الدليل العام ويخصص حكم�ه ول�ذا فھ�و ]: الخامسة 

  . إ] مقابل العام بخ4ف الناسخ ، فإنه قد ينسخ العام وقد ينسخ الخاص 

ع�دم ج�واز ت�أخير إن التخصيص ]بد أن يكون قبل حضور وقت العمل بالع�ام ل: السادسة 

البيان عن�د الحاج�ة ، بخ�4ف النس�خ فإن�ه ]ب�د أن يك�ون بع�د حض�ور وق�ت العم�ل بال�دليل 

وھ�ذه النقط�ة ھ�ي مح�ل خ�4ف ب�ين اKص�وليين ، 6مك�ان أن . المنسوخ أو بع�د العم�ل ب�ه 

يك��ون النس��خ قب��ل وق��ت العم��ل بالع��ام ، وأم��ا معرفت��ه م��ن كون��ه ناس��خا أو مخصص��ا ھ��و 

  )4 (.الظھور العرفي 

  : (*)شروط النسخ: خامساً 

                                                
/ 2: معاني القرآن ، النحاس +  88/ 18: الطبري : البيان +  1/304: الشافعي : أحكام القرآن ) ظ(  )1 (

 15: الطباطبائي : الميزان +  121/ابن الجوزي : نواسخ القرآن +  407/ 7: الطوسي : التبيان +  29
 .ل على سبيل المثا:  77/
عدة +  1/325:السيد المرتضى : الذريعة +  216/ 2: الجصاص : الفصول في اKصول ) ظ(  )2 (

: السرخسي : أصول الفقه +  2/190: ابن حزم الظاھري : ا6حكام +  342/ 1: الطوسي : اKصول 
 .73/منتظري : نھاية اKصول +  1/161
: الشيخ فاضل الصفار : الفقه وقواعد ا]ستنباط  أصول+  160/ 3:  خاريالب: كشف اKسرار ) ظ(  )3 (

2 /49 -50 . 
) 

زكري��ا ،ص��ولوغاي��ة ال+  3/213: س��يني الش��يرازي محم��د الح: الوص��ول إل��ى كفاي��ة اKص��ول) ظ( )4
البي��ان ف��ي تفس��ير ) ظ(، و 3/653: محم��د جعف��ر الشوش��تري:  منتھ��ى الدراي��ة +  232/ 2:  ا]نص��اري

لم�ن رام . 89/يمكن مراجعة الفروق التي ذكرھ�ا الغزال�ي ف�ي المستص�فى و. 296/الخوئي  السيد: القرآن
 .ئدة ا]ستزادة والفا

ھناك شروط أخرى ذكرھا علماء ك4 العلمين لكنھا تعود في مضمونھا إلى ھذه الشروط فاستغنى   (*)
ع المستصفى البحث عن ذكرھا خوف التطويل وابتعاداً عن تقليد الغير فيھا ، ومن رام ا]ستزادة فليراج

 =من كتب  266- 265/ فاضل عبد الرحمن: اKنموذج +  77/ 2: أصول السرخسي +  97/للغزالي 
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يقع النسخ في اKحكام إ] بشروط ذكرھا العلماء ، وھي عامة تش�ترط ف�ي نس�خ الق�رآن  ]

وغي��ر الق��رآن وبحثن��ا ف��ي مص��ادر ك��4 العلم��ين وس��يلة م��ن وس��ائل إظھ��ار ا]ش��تراك ب��ين 

ط والعلمين في علوم القرآن وتأثير اKخير على عمل كل من المفس�ر واKص�ولي ، والش�ر

  :ھي 

أن يكون النسخ في اKحكام الشرعية ف4 نسخ ف�ي اKحك�ام العقلي�ة و] ف�ي اKم�ور : اKول 

التكويني��ة ؛ Kنھ��ا م��ن الثواب��ت ]المتغي��رات ، كم��ا ]نس��خ ف��ي أص��ول ال��دين ، وإنم��ا ف��ي 

  .)1 (فروعه ؛ Kنھا ثبتت باKدلة العقلية وأحكامھا من الثوابت 

ل ش���رعي ثب���ت ب���القرآن أو الس���نة ، فالعق���ل أو  ا6جم���اع أن يك���ون النس���خ ب���دلي: الث���اني 

  . )2 (من الكتاب أو السنة  نصبونحوھما ]ينسخان الحكم الثابت 

أن يك��ون ال��دليل الناس��خ ن��اظراً إل��ى الحك��م المنس��وخ ومعارض��ا ل��ه بالمعارض��ة : الثال��ث

ف�ي، وذل�ك الحقيقية، بحيث يمتنع الجمع بينھم�ا بمث�ل التخص�يص أو التقيي�د أو الجم�ع العر

  .)K)3ن حقيقة النسخ ھو الرفع وا6زالة وإنما يتحقق بعد تعذر الجمع بين الدليلين 

أن يكون ال�دليل الناس�خ مت�أخرا ع�ن الحك�م المنس�وخ م�ن حي�ث الحجي�ة ووج�وب : الرابع 

العم��ل ب��ه ؛ إذ ]يعق��ل أن ينس��خ المتق��دم المت��أخر ؛ Kن��ه يس��تدعي لغوي��ة الحك��م المنس��وخ 

وعلى ھذا ف4 نسخ في الواجبات المؤقت�ة ، Kنھ�ا منقض�ية بانقض�اء وقتھ�ا  وعبثية النسخ ؛

ثُ�مَّ  �: ] بالنسخ ؛ ل�ذا ]يق�ال ل�فط�ار ف�ي اللي�ل بأن�ه نس�خ لص�يام النھ�ار ف�ي قول�ه تع�الى 

يَامَ  وا الصِّ   .)4 (، Kن الصيام محدد بالنھار في أصله ) 187/البقرة (  � أَتِمُّ

س��اويا ل��ه ف��ي العل��م ف��4 يُنس��خ لناس��خ أق��وى م��ن المنس��وخ أو مأن يك��ون ال��دليل ا: الخ��امس 

اKق��وى ب��اKدنى من��ه ق��وة ، ك��المتواتر باyح��اد ؛ Kن خب��ر الواح��د ظن��ي الد]ل��ة والمت��واتر 

  .قطعي و]ينسخ الظني القطعي 

                                                                                                                                                  
مناھل +   2/56السيوطي : ا6تقان +  2/33: الزركشي : البرھان : في علوم القرآن ) ظ(و. اKصول 
 . 2/152الزرقاني : العرفان 

 .98/المستصفى +  129/ 2: مناھل العرفان ) ظ(ين وھذا الشرط متفق عليه في مصادر ك4 العلم  )1 (
 .نفس المصادر السابقة ) ظ(وھذا من الشروط المتفق عليھا في مصادر ك4 العلمين ،   )2 (
 .التعارض والترجيح) ظ. (وھذا أيضا من الشروط المتفق عليھا في مصادر ك4 العلمين  )3 (
 .المصادر نفسھا  )ظ(وھذا الشرط مما اتفق عليھا الفريقان   )4 (
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أن يكون الدليل الناسخ منفص4 ع�ن المنس�وخ؛ Kن ال�دليل المتص�ل يك�ون قرين�ة : السادس

يفيد النسخ ب�ل يفي�د التخص�يص؛ وم�ن ھن�ا يتض�ح أن ال�دليل المخص�ص  على الظھور ف4

وتجدر ا6شارة . )1 (أعم من الدليل الناسخ؛ Kنه يشمل المنفصل والمتصل بخ4ف الناسخ 

ھنا إلى أن أغلب العلماء في ك4 العلمين قد اتفقوا على شرط عدم القول بوق�وع النس�خ إ] 

ذلك في مواضع متفرقة أخ�رى، غي�ر موض�ع ش�روط  في اKحكام العملية ، ولكنھم ذكروا

النس��خ، ونقل��وا أتف��اق الق��ائلين بالنس��خ عل��ى ذل��ك، بمعن��ى إن النس��خ ]يك��ون إ] ف��ي أحك��ام 

 )2(تتغيي��ر بتغي��ر ال��دھور العب��ادات والمع��ام4ت ، دون العقائ��د وأمھ��ات اKخ��4ق الت��ي ]

لى التخصيص والتقييد ، وھذا وعلى ھذا يظھر أن النسخ قليل الوقوع في الشريعة قياساً إ.

  .اKمر مناصر لموقف السيد الخوئي من النسخ في القرآن الذي تقدم ذكره 

: كما يظھر للبحث أن اKصل في الشرائع السماوية ھو البقاء حتى يثبت النسخ ق�ال تع�الى     

ى بِِه نُوح�اً َوالَّ�ِذي أَْوَحْينَ�ا إِ  � يِن َما َوصَّ �ْينَا بِ�ِه إِْب�َراِھيَم َوُموَس�ى َشَرَع لَُكْم ِمَن الدِّ لَْي�َك َوَم�ا َوصَّ

يَن    من أن اKصل في ك�ل ش�ريعة أن تنس�خ م�ا: قيل  فما) 13/الشورى(  �َوِعيَسى أَْن أَقِيُموا الدِّ

ل�م يق�م علي�ه دلي�ل أو برھ�ان ، ف�إن  )3 (.ل�م تك�ن نب�وة ق�ط إ] تناس�خت : قبلھا ، وقول بعضھم 

وك�ل نب�وة . ررة للشريعة الس�ابقة وإن نس�خت بع�ض أحكامھ�ا اKصل إن كل شريعة ]حقة مق

  .]حقة مكملة للنبوة السابقة إ] ما علم بنسخه منھا

  

  

  

                                                
الشيخ فاضل : أصول الفقه وقواعد ا]ستنباط) ظ. (وھذا الشرط متفق عليه في مصادر ك4 العلمين  )1 (

 . 58 – 57/ 2: الصفار
+  8/ابن حزم الظاھري  –الناسخ والمنسوخ +  26/الناسخ الناسخ ، المقري : في علوم القرآن ) ظ(  )2 (

البرھ�ان ف�ي عل�وم +  12/اب�ن الج�وزي : مصفى  الناس�خ والمنس�وخ  + 21/ابن الجوزي /نواسخ القرآن 
ق4ئد المرج�ان ف�ي بي�ان الناس�خ والمنس�وخ م�ن +  2/56السيوطي : ا6تقان + 2/33: الزركشي : القرآن 
الطوس�ي : الع�دة : في أصول الفقه ) ظ(و.  152/ 2: الزرقاني : مناھل العرفان +  42/الكرمي : القرآن 

+ 277الش��وكاني : إرش��اد الفح��ول + ن��اق4ً ا6جم��اع عل��ى ذل��ك : 3/144: اyم��دي : ام ا6حك��+  2/493
 2/243: ألس�بكي : ا6بھاج في شرح المنھاج + 245/الغزالي : المستصفى +  2/59: أصول السرخسي 

 .على سبيل المثال ] الحصر: 
الع4مة : نھاية اKصول  وراجع اKدلة على ذلك في: 1/385: السبزواري : مواھب الرحمن ) ظ( )3 (

  . 3/108: اyمدي :ا6حكام +  606 – 2/605: الحلي 
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  : أقسام النسخ : سادساً 

التفس��ير وعل��م ( يتط��رق البح��ث ھن��ا إل��ى أقس��ام النس��خ وحيثياتھ��ا ف��ي مص��ادر ك��4 العلم��ين  

إثب��ات اش��تراك عل��وم الق��رآن ب��ين يس��اعد ف��ي إب��راز الھ��دف م��ن ھ��ذه الدراس��ة و م��ا) اKص��ول

  :ويمكن تقسيم النسخ إلى قسمين . المفسرين واKصوليين 

  :التقسيم باعتبار الدليل  الناسخ ، فإن النسخ بلحاظ الناسخ يقع على أنحاء ث4ثة : اKول 

بنسخ القرآن ب�القرآن  ھمبعضعبر عنه  أن ينسخ الحكم الثابت بالقرآن بمثله ، وھو ما-او]

مفس�رين  )1 (متفق على إمكانه عق4ً ووقوعه شرعاً ، عند جمي�ع علم�اء المس�لمين  ؛ وھذا

َوالَّ�ِذيَن  �: قوله تع�الى .  )2 (وأصوليين وغيرھم ، ومن تطبيقاته في مصادر ك4 العلمين 

َغْيَر إِْخ�َراٍج فَ�إِْن َخ�َرْجَن  يُتََوفَّْوَن ِمْنُكْم َويََذُروَن أَْزَواجاً َوِصيَّةً Kَِْزَواِجِھْم َمتَاعاً إِلَى اْلَحْولِ 

ُ َعِزي�ٌز َحِك�يٌم  فإن�ه ) 240/البق�رة( �ف4َ ُجَناَح َعلَْيُكْم فِي َما فََعْلَن ِفي أَْنفُِسِھنَّ ِمْن َمْع�ُروٍف َوهللاَّ

ِس�ِھنَّ أَْربََع�ةَ َوالَّ�ِذيَن يُتََوفَّ�ْوَن ِم�ْنُكْم َويَ�َذُروَن أَْزَواج�اً يَتََربَّْص�َن بِأَْنفُ  �: منسوخ بقوله تع�الى 

 ُ  بَِم�ا أَْشھٍُر َوَعْشراً فَإَِذا بَلَْغَن أََجلَھُنَّ ف4َ ُجنَاَح َعَلْيُكْم ِفيَما فََعْلَن فِ�ي أَْنفُِس�ِھنَّ بِ�اْلَمْعُروِف َوهللاَّ

فف�ي اyي�ة اKول��ى أم�ر هللا المت�وفى عنھ��ا زوجھ�ا با]عت��داد ) 234/البق��رة (  � تَْعَملُ�وَن َخبِي�رٌ 

  .نسخ ذلك بأربعة أشھر وعشراً  حو]ً ثم

  

                                                
، وتابع�ه ) اتفق العلماء على جواز نس�خ الق�رآن ب�القرآن : (  25/يقول أبن الجوزي في نواسخ القرآن   )1 (

لمعاني  ، واyلوسي في روح ا 5/518: أبو حيان اKندلسي في البحر المحيط : على ذلك المفسرون ومنھم 
الجصاص ف�ي الفص�ول : ، ومثلھم اKصوليون ومنھم  2/451: ، والشقنيطي في أضواء البيان 14/231:

 3/114: ام ، واyم��دي ف��ي ا6حك�� 4/477: ، واب��ن ح��زم الظ��اھري ف��ي ا6حك��ام  2/338: ف��ي اKص��ول 
س�بيل المث�ال ] على .  156/والشيخ البھائي في زبدة اKصول  166/الحلي في معارج اKصول المحقق ،

 .الحصر 
: البي��ان +  1/242: تفس��ير اب��ن زمن��ين +  2/692الطب��ري : ج��امع البي��ان : م��ن كت��ب التفس��ير ) ظ( )2 (

: الطباطب��ائي : المي��زان +  173: الواح��دي : ال��وجيز ف��ي تفس��ير الكت��اب العزي��ز +  2/261: الطوس��ي 
 1/43: الجصاص : فصول في اKصول ال+  35/المفيد : تذكرة اKصول : ، ومن كتب اKصول  2/229

الع4م�ة : مبادئ اKص�ول +  2/698: الطوسي : عدة اKصول +  2/752: السيد المرتضى : الذريعة + 
 .383/حمد الكبيسي . د: أصول ا6حكام وطرق ا]ستنباط +  179/الحلي 
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طة الُس�نة القطعي�ة ، وھ�ذا ممك�ن عق�K ، 4نھ�ا اس�أن ينسخ الحك�م الثاب�ت ب�القرآن بو -ثانيا

Kنھ��ا قريب��ة م��ن  )1(مث��ل الق��رآن ف��ي الق��وة ، وزاد الحنفي��ة ج��واز النس��خ بالُس��نة المش��ھورة

أو مش�ھورة ، ت�واترة وقد منع بعض اKع4م نسخ القرآن بالس�نة وان كان�ت م )2(المتواترة 

وأحم�د أب�ن حنب�ل ،)ھ�ـ 204ت(الش�افعي  :ز ھؤ]ء المعارضين لنسخ الق�رآن بالس�نة وإبر

َم�ا �: أن نس�خ الكت�اب ]يك�ون إ] بمثل�ه واس�تدلوا ل�ه بقول�ه تع�الى :  اذ ق�ا]) ھـ  241ت(

وتقري�ب ا]س�تد]ل إن  )3().106/البق�رة (  � نَْنَسْخ ِمْن آيٍَة أَْو نُْنِسھَا نَأِْت بَِخْيٍر ِمْنھَ�ا أَْو ِمْثلِھَ�ا

وھذا ي�دل عل�ى  سبحانه ووصفت المنسوخ باyية ،اyية المباركة نسبت النسخ إلى فعل هللا

 )4(.يقع بغير القرآن  أن النسخ ]

َوَم��ا يَْنِط��ُق َع��ِن  �: أن الُس��نة الش��ريفة ھ�ي م��ن مرات��ب الق��رآن وب�ه يش��ھد قول��ه تع�الى : وفي�ه 

ص�لى هللا علي�ه ( ، وقد أمر سبحانه بإتب�اع أوام�ر النب�ي)4-3النجم ( � َو إِ]َّ َوْحٌي يُوَحى إِْن ھُ ۞ اْلھََوى

ُس�وُل فَُخ�ُذوهُ َوَم�ا نَھَ�اُكْم َعْن�هُ  .. �: وا]نتھاء عما نھى عنه في قوله تعالى  )وآله وسلم َوَما آتَاُكُم الرَّ

دته ھ�ي إرادت�ه س�بحانه وتع�الى ، ھ�ذا م�ن ، ففعل الرسول فعل هللا وإرا)7/الحشر (  � ..فَاْنتَھُوا

    تنف�ي وقوع�ه بغي�ره ، جھة ، ومن جھة أخرى فإن اyي�ة أثبت�ت وق�وع النس�خ ب�القرآن لكنھ�ا ]

  ). عداه  في مانفإثبات الشيء ]ي( 

 –ما مر إثبات لوق�وع مث�ل ھ�ذا النس�خ عق�4ً وأم�ا وقوع�ه ش�رعاً فل�م يعث�ر الباح�ث في و  

ليل يمكن الركون إليه بم�ا يوج�ب اطمئن�ان ال�نفس إلي�ه بنس�خ الس�نة على د –على حد اط4عه 

انِ�ي فَاْجلِ�ُدوا ُك�لَّ َواِح�ٍد ِمْنھَُم�ا ِمائَ�ةَ  �: للكتاب ، نعم ورد ف�ي تفس�ير قول�ه تع�الى  انِيَ�ةُ َوالزَّ الزَّ

، أن حك��م الجل��د منس��وخ ع��ن المحص��نين ال��ذين وج��ب عل��يھم ال��رجم ، وأن ) 1/الن��ور( �َجْل��َدٍة  
                                                

ھي التي : يس مثله وقيل ھو ماتواتر في القرنين اKول وھو فوق الحديث أyحادي من حيث الثبوت ول  )1(
صحابي واحد أو عدد ل�م يبل�غ ح�د الت�واتر ث�م وق�ع الت�واتر ف�ي طبق�ة الت�ابعين فم�ن ) ص(رواھا عن النبي 

 . 2/21: عبد هللا الجديع / تيسير علم أصول الفقه . بعدھم 
 . 173/ 3:  خاريالب: كشف اKسرار ) ظ(  )2(
: كش���ف اKس���رار . +  543/ 2: الطوس���ي : ص���ول ع���دة اK+  138/ 3: اyم���دي : ا6حك���ام ) ظ(  )3(

 .3/173: خاريالب
فإن قال قائ�ل ھ�ل ننس�خ الُس�نة ب�القرآن؟ قي�ل ل�و نس�خت الُس�نة ب�القرآن كان�ت للنب�ي : ( يقول الشافعي   )4(
فيه ُسنة تبين أن سنته اKولى منسوخة بسنته اyخرة حتى تقوم الحجة على الناس بأن الش�يء ينس�خ ) ص(

مراده نفي الج�واز وق�ال آخ�رون ب�ل نف�ي : ولم يفھم المراد من قوله ھذا فقال قوم .  108/لرسالة ا) بمثله 
إن مراده أن الكتاب والُسنة ] يوجدان مختلفين إ] ومع :  2/32: الوجود فيما يرى الزركشي في البرھان 

ف��ي إرش��اد  لش��وكانيأح��دھما مثل��ه ناس��خ ل��ه ، ورج��ح إن ال��ذي يفھ��م م��ن ك4م��ه ھ��ي ع��دم الج��واز ووافق��ه ا
 .2/67: ، ومن قال  إن مراده نفي الوجود السرخسي في أصوله  285/الفحول 
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   الثي��ب بالثي��ب جل��د مائ��ة : (  )ص��لى هللا علي��ه وآل��ه وس��لم(م��ن قول��ه   )1(.اس��خ ل��ه ھ��و الُس��نة المت��واترة الن

   )2().والرجم 

نسخ ف�ي ھ�ذه اyي�ة ، وُس�نة ال�رجم ال�واردة ف�ي الح�ديث ج�اءت بزي�ادة عل�ى  والحق أنه ]

             . يث الش�ريف حكم الزنا بشكل عام ، فالمحصن يجلد ثم يرجم ، وھو الظاھر من م�دلول الح�د

فالخ4ف نفس�ه ب�ين العلم�اء واق�ع وم�ا قي�ل ف�ي وق�وع ،وأما نسخ القرآن للُسنة النبوية الشريفة 

 نسخ الكتاب بالُسنة عق4ً يقال ھنا واKمر أھون م�ن س�ابقه ، وق�د ورد وقوع�ه ش�رعا عل�ى م�ا

�يَاِم الرَّ  �: يبدو وفي قوله تعالى  فَ�ُث إِلَ�ى نَِس�ائُِكْم ھُ�نَّ لِبَ�اٌس لَُك�ْم َوأَْن�تُْم ِلَب�اٌس أُِحلَّ لَُكْم لَْيلَةَ الصِّ

ُ أَنَُّك�ْم ُكْن�تُْم تَْختَ�انُوَن أَْنفَُس�ُكْم فَتَ�اَب َعلَ�ْيُكْم َوَعفَ�ا َع�ْنُكْم فَ�اyَْن بَاِش�ُروھُنَّ   َواْبتَُغ�وا َم�ا لَھُنَّ َعلَِم هللاَّ

ُ لَُكْم َوُكلُوا َواْشَربُوا َحتَّ  ى يَتَبَ�يََّن لَُك�ُم اْلَخ�ْيطُ اKَْْب�يَُض ِم�َن اْلَخ�ْيِط اKَْْس�َوِد ِم�َن اْلفَْج�ِر ثُ�مَّ َكتََب هللاَّ

ِ ف4�َ  يَاَم إِلَى اللَّْيِل َو] تُبَاِشُروھُنَّ َوأَْنتُْم َعاِكفُوَن فِ�ي اْلَمَس�اِجِد تِْل�َك ُح�ُدوُد هللاَّ وا الصِّ تَْقَربُوھَ�ا أَتِمُّ

 ُ   . )178/البقرة (  �...َيتَّقُونَ     آيَاِتِه لِلنَّاِس لََعلَّھُمْ َكَذلَِك يُبَيُِّن هللاَّ

  

  :فالذي يفھم من ظاھر اyية بأدنى تمعن فيھا 

  .ورة ظأن مجامعة الرجل ]مرأته في ليالي وأيام شھر رمضان كانت مح - 1

 .أن اyكل والشرب على العموم غير مباح في ليالي وأيام الشھر الكريم  - 2

 

                                                
أنھا منسوخة : وقع الخ4ف بين العلماء في الناسخ لھذه اyية فقال قوم ھو السنة المتواترة وقال آخرون  )1(

، ومم�ن ذھ�ب ) موھم�ا البيت�ةالشيخ والشيخة إذا زني�ا فارج: ( بالقرآن الذي رفع لفظه وبقي حكمه ، يعني 
، وھذا تكلف واضح إذ أن من أقسام النسخ ھو نسخ الت4وة  2/182: إلى القول الثاني الثعالبي في تفسيره 

دون الحك��م وھ��و مرف��وض ل��دى ج��ّل العلم��اء م��ن المفس��رين واKص��وليين ، فالقض��ية ھن��ا س��البة بانتف��اء 
وممن قال من المفسرين إن الناسخ . ء هللا تعالى الموضوع ، وسيأتي بيان ذلك في تضاعيف البحث إن شا

الجص�اص + 4/387: ابن جري�ر ف�ي ج�امع البي�ان +  3/143: الطوسي في التبيان : ھو الُسنة المتواترة 
والواحدي   3/271: الثعلبي في تفسيره +  495/ 2: السمرقندي في تفسيره +  133/ 2:في أحكام القرآن 

الجص��اص ف��ي : وب��ه ق��ال اKص��وليون وم��نھم  4/172: ي ف��ي تفس��يره البيض��او+  2/756: ف��ي تفس��يره 
: الطوس�ي ف�ي ع�دة اKص�ول +  1/225: الس�يد المرتض�ى ف�ي الذريع�ة + 2/30: الفص�ول ف�ي اKص�ول 

، فيم�ا ق�ال ال�رازي بالتخص�يص ول�م يق�ل بالنس�خ ف�ي ھ�ذه  2/19ابن حزم الظاھر في ا6حكام +  1/342
: ( إذ يق�ول  3/55: من ناصر الثعالبي ف�ي موقف�ه اyم�دي ف�ي ا6حك�ام ، و 3/80:المحصول ) ظ. (اyية 

أول�ى م�ن أحالت�ه عل�ى ق�رآن  –حيث يرى انھ�ا أخب�ار آح�اد  –وليس إحالته على ُسنة متواترة لم تظھر لنا 
 ) .متواتر لم يظھر لنا تواتره

 .2/342: أبو داود في سننه +  5/115: والحديث أخرجه مسلم في صحيحه   )2(
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 كان مشھورا ومعروفا لدى الصحابة ، وأن بعض الصحابة  أن حكم الحظر ھذا - 3

 )1(.يستطيع الصبر على ھذا اKمر ، وقد وصفه القرآن بأنھم يخونون  كان ]         

: وھن�ا ي�رد تس�اؤل مف�اده. أن ھذه اyية أباحت ماكان محظورا آنذاك وجوزته لھ�م  - 4

 .من الذي حّرم ذلك عليھم و] قرآن نازل فيه؟ 

 

ك ظاھر في أنھا الُسنة النبوية قوليه كانت أو فعلي�ة أو تقريري�ة، ف�إذا ثب�ت ذل�ك وجواب ذل

ويؤيد ذلك ماجاء من روايات في كتب الح�ديث ، .ثبت نسخ الُسنة بالقرآن الكريم في ھذه اyية

لما ن�زل ص�وم رمض�ان ك�انوا ]يقرب�ون النس�اء رمض�ان كل�ه وك�ان رج�ال يخون�ون : ( منھا 

في فتح الب�اري ، أن المس�لمين ك�انوا إذا أفط�روا  ء، وجا )2()اyية ... الى أنفسھم فأنزل هللا تع

 )3(.وا ش�يئا م�ن ذل�ك إل�ى مثلھ�ا ع�يأكلون ويشربون ويأتون النساء مالم يناموا فإذا ن�اموا ل�م يفل

أنه ق�ال  – )الس�4م ماعليھ(يعني ا6مام الباقر وا6مام جعفر الصادق  –وفي كتاب الكافي عن أحدھما 

ف�ي  )ص�لى هللا علي�ه وآل�ه وس�لم(وك�ان م�ع النب�ي  )4(.ف�ي خ�وات ب�ن جبي�ر اKنص�اري  –اyية  –نزلت  : (

الخندق وھو صائم فأمسى وھو على تلك الحال وكانوا قبل أن تن�زل ھ�ذه اyي�ة إذا ن�ام أح�دھم 

  )5(....)حرم عليه الطعام والشراب

                                                
 1/91:النس�في : تفسير النسفي + 1/72: السلمي : تفسير السلمي +  2/132: الطوسي : التبيان ) ظ(  )1(

 :ال�رازي : مف�اتيح الغي�ب +  1/201" الراون�دي : فق�ه الق�رآن +  1/173: اب�ن الج�وزي: زاد المسير + 
الجص�اص : ل من كتب اKص�ول ، الفص�ول ف�ي اKص�و) ظ(و .  24/السيوطي : لباب النقول +  5/112
 .في خصوص اyية المزبورة 172/الشيرازي : اللمع +  1/342:
...) لم�ا : ، ع�ن أب�ي إس�حاق أن�ه س�مع الب�راء يق�ول  5/156" الحديث أخرجه البخاري ف�ي ص�حيحه   )2(
 .18/106: العيني : عمدة القارئ ) ظ(و
 . 8/136: ابن حجر العسق4ني : فتح الباري ) ظ(  )3(
د الواو والتاء المنقطة بعد اKلف أبن الجبير ، بضم الجيم ، عده الشيخ الطوسي في رجاله خوات بتشدي  )4(

خوات ب�ن جبي�ر ب�ن النعم�ان : بدري ، وقال الجزري في أسد الغابة ) ع(من أصحاب أمير المؤمنين علي 
 116/الطوس�ي رجال ) ظ) . (ص(يكنى أبا عبد هللا ، وكان أحد فرسان النبي ... بن أمية بن امرؤ القيس 

 .2/125ابن اKثير : أسد الغابة + 
روض���ة +  4/184: ب���نفس اKلف���اظ تھ���ذيب اKحك���ام ، الطوس���ي ) ظ(، و 4/98: الكلين���ي : الك���افي   )5(

 .303/الواعظين ، الفتال النيسابوري 
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وق�ع ا]خ�ت4ف ب�ين العلم�اء ف�ي أن ينسخ الحكم الس�ابق بواس�طة الخب�ر الواح�د، وق�د -ثالثا

 )1(ج��واز ذل��ك وعدم��ه، عل��ى ق��ولين، والمش��ھور ع��دم ج��وازه حت��ى ادع��ي ا6جم��اع علي��ه

  .وسيأتي بيانه عند الحديث حول نسخ الت4وة دون الحكم من أقسام النسخ 

  :ھي  )2(التقسيم باعتبار أن القرآن منسوخاً وله ث4ثة أقسام: القسم الثاني

وھو أن يكون المنسوخ من ال�نص القرآن�ي حكم�ه م�ع لفظ�ه : مع الحكم نسخ الت4وة  -او]

ف�4 يج��وز العم��ل ب�ه و] التعب��د بت4وت��ه ، وق�د ادع��ي ا6جم��اع عل�ى وقوع��ه وج��وازه عن��د 

 )5(...)ويجوز نسخ الت4وة والحكم ) ھـ701ت (يقول النسفي )4(واKصوليين )3(المفسرين 

منس�وخة والحك�م  )6(فآي�ة عش�ر رض�عات(  :ونقل ا6جم�اع ص�احب أض�واء البي�ان بقول�ه 

   )8(.من اKصوليين ) ھـ  370ت (وبه قال الجصاص  )7()إجماعا

والح��ق أن ادع��اء ا6جم��اع عل��ى وق��وع ھ��ذا القس��م م��ن النس��خ غي��ر ثاب��ت ؛ Kن          

  بالتحريف  أKمامية يرون أن ھذا النسخ غير واقع وھو بيّن الفساد و] يقول به إ] القائل

  

  

                                                
 . 157/زبدة اKصول ، البھائي +  284/السيد الخوئي : البيان ) ظ(  )1(
.  2/78أص�ول السرخس�ي ) ظ. (رابعة ، وھو النسخ بطريق الزي�ادة عل�ى ال�نص  أورد الحنفية قسمة  )2(

م�ا نس�خ حكم�ه وبق�ي رس�مه ، وم�ا نس�خ حكم�ه ورس�مه ، ثب�ت حك�م : وھناك من جعلھا س�تة أقس�ام وھ�ي 
الناسخ ورسمه ، وما نسخ حكمه وبقي رسمه ورفع رس�م الناس�خ وبق�ي حكم�ه ، وم�ا نس�خ حكم�ه ورس�مه 

ي حكمه ، وما نسخ رسمه ]حكمه و] يعلم الناسخ له ، وناسخ صار منسوخا وليس ونسخ رسم الناسخ وبق
: عب��د الق��ادر الدمش��قي : الم��دخل + وم��ا بع��دھا  320/الش��وكاني : إرش��اد الفح��ول ) ظ. (بينھم��ا لف��ظ متل��و 

 1/279: فيما حصرھا الدكتور مصطفى زيد في قسمين فقط في كتابه النسخ في الق�رآن الك�ريم :  1/215
إ] أن التقسيم الث4ثي ھو المشھور عند أكثر علماء . ما نسخ الت4وة مع الحكم ، ونسخ الحكم دون الت4وة ھ

 .المسلمين
، التبي������ان+ 6/209:الس������معاني، تفس������ير الس������معاني+ 1/72:الجص������اص، أحك������ام الق������رآن) ظ(  )3(

المي�����زان + 4/254:ا]لوس�����ي، روح المع�����اني+ 1/63:النس�����في، تفس�����ير النس�����في+ 1/294:الطوس�����ي
 .196/السيد الخوئي، البيان+ 12/133:الطباطبائي،
: أص��ول السرخس��ي + 170/الش��يرازي : اللم��ع + 2/251: الجص��اص : الفص��ول ف��ي اKص��ول ) ظ(  )4(

زكريا اKنصاري : غاية الوصول +  3/324: الرازي : المحصول + 3/141: اyمدي : ا6حكام + 2/78
/87 
 .1/63: النسفي ) : تنزيل وحقائق التأويل مدارك ال( تفسير النسفي   )5(
) ظ. (يقصد رواية عائشة المذكورة في المتن فقد نسب إليھا أنھا تقول إنھا من آيات الق�رآن المنس�وخة  )6(

 .، كتاب الرضاع  4/167: مسلم : صحيح مسلم 
 .2/451: الشقنيطي : تفسير أضواء البيان   )7(
 . 2/253: ص الجصا: الفصول في اKصول ) ظ(  )8(
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ومس�تند الق�ائلين با6جم�اع عل�ى وق�وع مث�ل ھ�ذا النس�خ ف�ي الق�رآن  )1(.الكتاب العزيز  في

كان فيما أنزل من القرآن عش�ر ( ( : الكريم ، ما ذكروه عن أم المؤمنين عائشة أنھا قالت 

 )ص�لى هللا علي�ه وآل�ه وس�لم(رضعات معلومات يحرمن ث�م نس�خت بخم�س معلوم�ات فت�وفي رس�ول هللا 

النظ�ر ف�ي ھ�ذا المق�ام إل�ى أن ھن�اك ش�بھات  لف�توينبغ�ي  )2())أ من الق�رآن وھن فيما يقر

دارت حول ھذا المثال ، آثر الباحث عدم التطرق إل�ى تفاص�يلھا تجنب�ا ل�طال�ة والخ�روج 

ولكن تجدر ا6شارة إلى إن ھذا القسم م�ن النس�خ ل�م يعتم�ده الفقھ�اء  )3(.عن مبتغى البحث 

قول�ه ع�ن ھ�ذا ) ھ�ـ  370ت (، فق�د ج�اء ع�ن الجص�اص ولم يؤثر على مبناھم اKص�ولي 

: أن�ه ق�ال) ھـ490ت (ومثله ماجاء عن السرخسي  )4()و]نعرف اليوم منھا شيئاً ( :القسم 

فإطال��ة الك��4م عن��ه مم��ا  )5())ث��م ل��م يب��ق ش��يء م��ن ذل��ك ف��ي أي��دينا ت��4وة و] عم��4 ب��ه ( (

  .]داعي له

 :نسخ الت4وة دون الحكم  -ثانيا

               ن يك����ون المنس����وخ م����ن ال����نص القرآن����ي لفظ����ه فق����ط، ف����4 يج����وز التعب����دوھ����و أ    

                Kن الحك�����م وال�����ت4وة عبادت�����ان( ب�����ه ؛  بينما الحك�����م ب�����اق يج�����وز العم�����لبت4وت�����ه،

  )7(وجمھ�����ور المفس�����رين  )6()المص�����لحة فج����ائز دخ�����ول النس����خ فيھ�����ا مع����اً    يتبع����ان

                                                
 . 264/ -1: السبحاني : مفاھيم قرآنية +  284/السيد الخوئي : البيان ) ظ(  )1(
س��نن +  608/ 2: موط��أ مال��ك ب��نفس لف��ظ مس��لم ) ظ(كت��اب الرض��اع ، و 167/ 4: ص��حيح مس��لم   )2(

وق�د تف�ردت عم�رة بروايتھ�ا ع�ن ..) عش�ر رض�عات(بلفظ أنزل ف�ي الق�رآن  2/309: الترمذي : الترمذي 
 .عائشة ام المؤمنين فھو إذن خبر آحاد 

+  2/517: الع�دة ، الطوس�ي +  2/262: الجص�اص : الفصول في اKص�ول ) : ظ(لمزيد من البيان   )3(
اب��ن : نواس��خ الق��رآن +  4/441: اب��ن ح��زم : ا6حك��ام +  3/216: الص��نعاني الكح4ن��ي : س��بل الس��4م 

الخ�وئي : البي�ان +  28/الكرم�ي : المنس�وخ م�ن الق�رآن ق4ئد المرجان في بيان الناس�خ و+  37/الجوزي 
/281 . 
 . 2/252: الجصاص : الفصول في اKصول   )4(
 . 2/78: السرخسي : أصول السرخسي  )5(
: وال�رازي ف�ي المحص�ول 2/514: ووافق�ه الطوس�ي ف�ي الع�دة :  1/429: السيد المرتض�ى : الذريعة  )6(

 .، بنفس اللفظ والحجة 3/322
: تفس��ير الثعلب��ي +  1/294: الطوس��ي : التبي��ان +  331/ 6: الطب��ري : ج��امع البي��ان ): ظ: (نھموم��  )7(

: فق��ه الق��رآن +  3/230: ال��رازي : مف��اتيح الغي��ب + 3/499: الس��معاني : تفس��ير الس��معاني +  3/273
 .12/113: الطباطبائي : الميزان +  1/204: الراوندي 
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فض4 عن جوازه ، إ] م�اورد ع�ن بع�ض اKع�4م م�ن على القول بوقوعه  )1(واKصوليين

ومستند القائلين بجوازه من المفسرين واKصوليين ماروي عن عمر بن  )2(.منع العمل به 

كان فيما أنزل الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموھما البت�ة نك�ا]ً م�ن هللا : ( الخطاب أنه قال 

وردود عل�ى ص�حة إس�ناد ھ�ذا الق�ول  وتج�در ا6ش�ارة إل�ى أن ھن�اك ك4م�اً .  )3()ورسوله 

لعمر من جھة وعلى كونه أنه أدعاھ�ا آي�ة م�ن الق�رآن م�ن جھ�ة أخ�رى ، آث�ر البح�ث ع�دم 

  )4(.التطرق إليھا ويكتفي با6حالة إلى بعض مصادره في ك4 العلمين 

 :نسخ الحكم دون الت4وة  -ثالثا

ج�وز العم�ل ب�ه ، ويج�وز س�وخ م�ن ال�نص القرآن�ي حكم�ه فق�ط ف�4 ينوھو أن يكون الم    

التعب��د بت4وت��ه ، وھ��ذا القس��م ھ��و المش��ھور ب��ين العلم��اء والمفس��رين وعلي��ه وق��ع إجم��اعھم 

                                                
: الذريع�ة +  2/75: أص�ول السرخس�ي +  2/248: الجصاص :  الفصول في اKصول) ظ: (ومنھم   )1(

الشيرازي : اللمع +  141/ 3: اyمدي :ا6حكام + 2/514: الطوسي : العدة +  1/429: السيد المرتضى 
 . 170/المحقق الحلي : معارج اKصول+  182/الع4مة الحلي : مبادئ اKصول +  168/
ا6حكام اyمدي ) ظ: (أبو بكر ، ونسبه اyمدي إلى طائفة من المعتزلة : وممن منع العمل به الباق4ني   )2(

، وتبن��اه م�ن المت��أخرين  87/مص��طفى الزلم�ى. د : التبي�ان لرف�ع غم��وض النس�خ ف��ي الق�رآن +  3/141: 
إذ يرى أن القول بنسخ الت4وة ھو نفس القول بتحريف القرآن ، ث�م أن مس�تند م�ن ق�ال ) قده(السيد الخوئي 

لنسخ أخبار آح�اد وإن أخب�ار اyح�اد ] أث�ر لھ�ا ف�ي أمث�ال ھ�ذا المق�ام ، وأن مث�ل ھ�ذا النس�خ ھ�و م�ن بھذا ا
على شيوعھا بين الناس ، وأن اختص�اص نقلھ�ا ب�بعض دون بع�ض دلي�ل  اKمور المھمة التي جرت العادة

ش��يخ جعف��ر ، ووافق��ه م��ن اKع��4م ال 284/الس��يد الخ��وئي : البي��ان ) ظ(عل��ى ك��ذب ال��راوي أو خطئ��ه ، 
 .10/165: السبحاني في مفاھيم القرآن 

كت�اب : اب�ن ماج�ة : س�نن اب�ن ماج�ة ) ظ(، و 2/824: ذكره مالك في موطئ�ه ب�اب ماج�اء ف�ي ال�رجم   )3(
]أعل�م أن أح�داً ذك�ر ف�ي ھ�ذا : ( فقد قال :  4/273: السنن الكبرى +  854- 2/853: الحدود باب الرجم 

وذك�ر الترم�ذي ف�ي ) م�ا البت�ة غي�ر س�فيان ، وينبغ�ي أن�ه وھ�م وهللا أعل�م الحديث الشيخ والشيخة فارجموھ
رجم رسول هللا ورجم أبو بكر ورجمت ، ولو] أني أكره أن أزيد في كتاب : ، أن عمر قال 2/443: سننه 

، وھ�ذا ) هللا لكتبته في المصحف فإني ق�د خش�يت أن يج�يء أق�وام ف�4 يجدون�ه ف�ي كت�اب هللا فيكف�رون ب�ه 
ث الذي ذكره الترمذي صريح في أنه ل�يس آي�ة م�ن كت�اب هللا العزي�ز فكي�ف يمك�ن ذك�ره ف�ي تج�ويز الحدي

النسائي المتقدم دليل على أن الحديث خب�ر آح�اد وق�د عرف�ت إجم�اع المس�لمين  النسخ بھذا القسم، وفي قول
 .فتأمل . على عدم تجويز نسخ القرآن بخبر اyحاد 

س�أل ) ص(فق�د ذك�ر أن النب�ي  6/331: الطب�ري ف�ي ج�امع البي�ان : آية وممن قال من المفسرين أنھا   )4(
الش�يخ : ( ما أنزل هللا على موسى ف�ي ط�ور س�يناء، فأجاب�ه اKع�ور ) : ف4ن اKعور( أعلم اليھود وأسمه 

ھ��و ذاك وأم��ر ب��الرجم ويب��دو أن أص��ل ھ��ذا الك��4م ھواليھ��ود ، فھ��و م��ن ) ص(فق��ال النب��ي .. ) والش��يخة 
، والجصاص في  1/200: ت ، وموقف المسلمين معروف وذكر ذلك أبن أبي حاتم في تفسيره ا6سرائيليا

، ملتفتا إلى أنه لم يرد بالشيخ والشيخة السن وإنما ا6حصان وھذا غير دليل ، ووافقھم 2/522أحكام القرآن
،  3/273: ، والثعلب��ي ف��ي تفس��يره  3/281: ، واب��ن زمن��ين ف��ي تفس��يره  3/72: الس��مرقندي ف��ي تفس��يره 
، فيما  3/230: والرازي في مفاتيح الغيب  3/94: ، والنسفي في تفسيره 3/499: والسمعاني في تفسيره 

: الج�امع Kحك�ام الق�رآن ) ظ. (ذھب القرطب�ي إل�ى إن ھ�ذا الك�4م ھ�و م�ن الح�ديث ول�يس آي�ة م�ن الق�رآن 
5/89. 
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وفي��ه أُلّف��ت الكت��ب المس��تقلة )1(.عل��ى إمكان��ه ووقوع��ه خ��4 موق��ف أب��ي مس��لم الم��ار ذك��ره 

، وأب�و جعف�ر  )2() ھ�ـ 117ت (ذكروا فيھ�ا الناس�خ والمنس�وخ ، وعل�ى رأس�ھم السدوس�ي 

وھذا القسم م�ن النس�خ عل�ى ش�ھرته وإجم�اعھم علي�ه إ] أن�ه قلي�ل  )3()ھـ338ت (حاس الن

ظ�اھري وقوعه في القرآن، وإْن  أكثر المصنفون من تعداد اyيات فيه فقد بالغ أبن حزم ال

آي�ة موزع�ة ) 204( يق�رب م�ن  إن عدد اyيات المنسوخة من القرآن الكريم ما) ھـ456( 

وأولھ�ا البق�رة وفيھ�ا س�ت وعش�رون آي�ة  –اخ4 بعض السور م –على جميع سور القرآن 

والذي يقرأ ھذا ]شك أن�ه  )4(.منسوخة وختامھا سورة الكافرون وفيھا آية واحدة منسوخة 

يعد منقبة لھا وإنما مم�ا يث�ار  يقف مستغربا من ھذا العدد إذ أن كثرة النسخ في الشريعة ]

قودة قبل ورود الناسخ لھ�ذه اyي�ات الم�دعى حوله الشكوك ، فض4 عن كثرة المصالح المف

ين آي���ة منس���وخة الحك���م دون فيم���ا حص���رھا الس���يوطي ف���ي إح���دى وعش���ر. لھ���ا النس���خ 

ال��ذي  )6() .ق�ده(وھ�ي كثي�رة أيض�ا إذا ماقورن�ت بم��ا ذھ�ب إلي�ه الس�يد الخ�وئي  )5(.ال�ت4وة

يَن آَمنُ�وا إَِذا نَ�اَجْيتُُم يَ�ا أَيُّھَ�ا الَّ�ذِ �: ھي آية النج�وى ف�ي قول�ه تع�الى حصرھا في آية واحدة 

 َ ُموا بَْيَن يََدْي نَْجَواُكْم َصَدقَةً َذلَِك َخْيٌر لَُكْم َوأَْطھَُر فَإِْن لَْم تَِجُدوا فَإِنَّ هللاَّ ُسوَل فَقَدِّ َغفُ�وٌر    الرَّ

ُموا بَ�ْيَن يَ�َدْي نَ �، فقد نسخھا قوله تعالى )12/المجادلة  ( � ْج�َواُكْم َص�َدقَاٍت فَ�إِْذ أَأَْشفَْقتُْم أَْن تُقَدِّ

 ُ َ َوَرُسولَهُ َوهللاَّ َكاةَ َوأَِطيُعوا هللاَّ 4ةَ َوآتُوا الزَّ ُ َعلَْيُكْم فَأَقِيُموا الصَّ َخبِي�ٌر بَِم�ا  لَْم تَْفَعلُوا َوتَاَب هللاَّ

فيما  ) وآله وس�لم صلى هللا عليه(فقد رفع الحكم بتقديم الصدقة قبل سؤال النبي ) .  13/المجادلة ( �تَْعَملُونَ 

                                                
 .من ا]طروحة 160ص  ) ظ(  )1(
عرنين بفتح العين وتشديد الراء ابن عمرو ب�ن ربيع�ة السدوس�ي أب�و الخط�اب ھو  قتادة بن دعامة بن   )2(

ھ�ـ وت�وفي ) 60(البصري التابعي ، كان حافظاً للقرآن أعمى وأكمه وكان أحف�ظ أھ�ل البص�رة ، ول�د س�نة 
 . 189/ 5: الزركلي : اKع4م +  1/834: ھداية العارفين ، إسماعيل باشا ) ظ) . (ھـ 117(سنة 

ھـ 338(مد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي المصري ، كان إماما في النحو توفي سنة ھو أح  )3(
تفسير القرآن ، معاني القرآن ، ناسخ القرآن ومنسوخه ، ھداية العارفين ، : معروفاً بمصر من تصانيفه ) 

 . 1/20: الزركلي : اKع4م + 1/61:إسماعيل باشا 
 . 26/حزم ابن : الناسخ والمنسوخ) ظ(  )4(
 . 2/60: السيوطي : ا6تقان في علوم القرآن ) ظ(  )5(
فقد استفاضت الروايات من : ( ويعلق على ذلك بقوله :  373 -372: السيد الخوئي : البيان ) ظ(  )6(

فكان له دينار فباعه بعشرة ) ع( إن اyية المباركة لما نزلت لم يعمل بھا غير ا6مام علي : الطريقين 
وذكر ذلك المجلسي في بحار ) . قدم درھما حتى ناجاه عشر مرات ) ص(كان كلما ناجى الرسول دراھم ف
الطبري في : ، وذكرھا من مفسري العامة 2/1099: والبحراني في تفسيره البرھان +  29/ 17: اKنوار 

 .وغيرھم  5/186: والشوكاني في فتح القدير :  28/15: جامع البيان 
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بقيت ألفاظ اyية بين دفتي المص�حف الك�ريم و] ي�زال تتل�ى ويتعب�د بت4وتھ�ا، وھ�ي باقي�ة 

  .إلى يوم القيامة

 –ولع��ل الس��بب ف��ي ھ��ذا التف��اوت ف��ي أع��داد اyي��ات المنس��وخة ھ��و أن كثي��را م��ن العلم��اء 

كريمة ، فتوھم�وا لم يتأملوا حق التأمل في معاني اyيات ال –مفسرين وأصوليين وغيرھم 

م�ن اyي�ات و ق�الوا بالتع�ارض بينھ�ا ، والتزم�وا Kجل�ه ب�أن اyي�ة  روقوع التنافي ب�ين كثي�

فجعل النسخ في آية واحدة ب�أن  ھمبعضم اyية المتقدمة ، وربما توھم المتأخرة ناسخة لحك

و الموھ��وم ، وم��ا ذل��ك إ] لقل��ة الت��دبر ، أ بآخرھ��ا لمج��رد التن��افي اھ��ا منس��وخيك��ون أول

التسامح في إط4ق لفظ النسخ ، فغفلوا عن آي�ات الخ�اص بالنس�بة إل�ى الع�ام وآي�ات المقي�د 

  .بالنسبة إلى ا6ط4ق لمجرد التنافي فعدوھا من النسخ توھماً 

و] إش�كال  عق�4 وخ4صة الك4م في نسخ الكتاب والُس�نة أح�دھما ب�اyخر ، إن ذل�ك واق�ع

] لف�ظ الكت�اب وھ�ي ن�وع م�ن ال�وحي ،ثاب�ت بالكت�اب إنم�ا تنس�خ الحك�م الفيه ، وإن الُسنة 

ف��إذا بق��ي ال��نظم م��ن الكت��اب وإنتس��خ الحك��م من��ه بالُس��نة ك��ان ( توج��ب م��ا يوجب��ه الكت��اب 

ف�إن نس�خ الكت�اب الُس�نة ل�يس بتب�ديل م�ن عن�د الرس�ول  )1()محالة  المنسوخ مثل الناسخ ]

هللا تع�الى ، إ] أن�ه وح�ي غي�ر متل�و و] نفس�ه ب�ل ذل�ك ي�تم ب�وحي م�ن عن�د  )صلى هللا عليه وآله وس�لم(

  .ينطق به العقل  وھذا ما )2(.متعبد بت4وته

وأما وقوعه في الشريعة وعدمه فقد وقع فيه الخ4ف ، والظاھر وھ�و الق�در المت�يقن م�ن   

ال��ذي توص��ل إلي��ه البح��ث م��ن خ��4ل تتب��ع اKدل��ة و كلم��ات المفس��رين واKص��وليين ، ھ��و 

في القرآن الكريم ، وأما وقوعه في السنة القطعي�ة أو الظني�ة فل�م  اتفاقھم على وقوع النسخ

لنس�خ ، إ] إنھ�ا ف�ي ليعثر البحث على ما يثبت ذلك ، وإن أكثر بعضھم ذكر شواھد عديدة 

الحقيق�ة ترج��ع إل�ى تفص��يل المجم��ل أو تخص�يص الع��ام ، أو ت��رجيح اKھ�م عل��ى المھ��م أو 

لك من القواعد التي ترفع التعارض بين اKدلة العمل بالحكم الثانوي للضرورة ، أو غير ذ

    )3(.، وليست من قبيل النسخ 

  

                                                
 . 3/184الشوكاني : إرشاد الفحول   )1(
  497/احمد الحصري . د: ن النصوص استنباط اKحكام م+ 3/184:  خاريالب: كشف اKسرار ) ظ(  )2(
 .385/ 1: السيد السبزواري : مواھب الرحمن +  143 – 2/138: اyمدي : اKحكام ) ظ(  )3(
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  المبحث السادس

  عند المفسرين واiصوليين القصص القرآني أو شرع من قبلنا

حظيت القصة القرآنية بعناية كبيرة من قبل العلماء و المفسرين ق�ديماً و ح�ديثاً، وك�ان 

فكان ا]ختصار عن�وان (تفرد الحق القرآني نفسهبفردة للمنھج القرآني في عرضھا طبيعته الم

،و ھ�و بھ�ذا )1() منھج القصة في القرآن، وا]قتصار على ما يخدم أھ�داف الرس�الة ا6س�4مية

يباين غيره من القصص في ناحية أساسية ھي ناحية الھدف و الغ�رض ال�ذي ج�اء م�ن أجل�ه، 

،إذ ] )2()ھ�و الج�وھر هش�وره؛]ن مطلوب�يأخذ لب التاريخ و يحافظ عليه و يرم�ي بق(فالقرآن 

يريد من سرد قضية أو قصة تأريخية، منح نفسه الطابع الت�أريخي عل�ى م�ا ھ�و مع�روف ب�ين 

ين في بسط القضايا التأريخية من دون توجه إلى الناحي�ة التربوي�ة فيھ�ا، وإنم�ا خمناھج المؤر

ة يجعلھا جسراً بين الھ�دف نجده يسلط الضوء على ما في القصة من مضامين إيمانية و عبادي

  .و المتلقي

 ظن�وا، إذ )3(لعدد م�ن المستش�رقين كار أن ھذا المنھج كان قد سبب ارباو الجدير بالذك

إل�ى ان أس�لوب الق�رآن  وا، ف�ذھب)4(ان القصة في القرآن مشابھة للقصة في الت�وراة و ا6نجي�ل

للتج�ريح في�ه، و ق�د غ�اب ل في طريقة ا]خب�ار، واعتب�ر ذل�ك مج�ا]ً سالقصصي ينقصه التسل

ليس المراد من القصص في القرآن ا6متاع مجرداً، ولك�ن 6لق�اء (عن أولئك المستشرقين إنه 

الدروس النافعة كذلك، التي تكفل لمن وعاھا وعمل بمقتضاھا، ا]ھت�داء إل�ى ص�راط العزي�ز 

ب��رى بص��ورة ،فج��ّل م��ا يس��عى إلي��ه الق��رآن الك��ريم، ھ��و وض��ع القض��ايا الحيوي��ة الك)5()الحمي�د

محسوس��ة و ملموس��ة ب��ين ي��دي الجمي��ع، ويعل��ن للن��اس عام��ة ع��ن حق��ائقھم و تعليم��اتھم بغي��ة 

و تن�درج تح�ت ھ�ذا الغ�رض الكل�ي اغ�راض جزئي�ة ، الوصول بھم إلى أسمى درجات الكمال

                                                
  .289/محمود حجازي.الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم، د )(1
  .264/حكمت الخفاجي.مام الباقر و اثره في التفسير، أستاذي دا6 )2(
المستش�رقون و الدراس�ات ا6س�4مية، ) ظ. (ومنھم المستشرق اKلماني نولدكه في كتابه تاريخ الق�رآن )3(

  .31-30/محمد حسين الصغير.أستاذنا الع4مة د
ي التفس��ير الق��رآن، الس��يد ل4ط��4ع عل��ى بع��ض نم��اذج قص��ص الت��وراة و ا6نجي��ل، ينظ��ر البي��ان ف�� )4(

  .وما بعدھا 51/الخوئي
دراسات في التفس�ير الموض�وعي ) ظ(،و5/518الوحدة الموضوعية في سورة يوسف، حسن باجود؛  )5(

  .177/للقصص القرآني، احمد جمال العمري
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، ] يس��ع المق��ام ل��ذكرھا مخاف��ة التطوي��ل المم��ل و الخ��روج ع��ن الھ��دف م��ن ھ��ذه )1(أخ��رى

  .الدراسة

الباحث تسليط الضوء عليه في ھذا المبح�ث، ھ�و م�دى ت�أثير القص�ص القرآن�ي  والذي يحاول

على عمل المفسر من حيث الكشف عن معاني اyي�ات القرآني�ة و معرف�ة م�راده س�بحانه منھ�ا 

من جھة؟ وھل أفاد اKصولي منھ�ا ف�ي اس�تنباط الحك�م الش�رعي أو ] م�ن جھ�ة أخ�رى؟ ول�ذا 

  :تيسوف تتوزع الدراسة ھھنا على ما يأ

  .تحديد مفھوم القصص القرآني عند المفسرين و اKصوليين - 1

 .مدى اعتبار ما جاء في شرع من قبلنا عند الفريقين - 2

  :مفھوم القصص القرآني عند المفسرين و اiصوليين :أو�ً 

قرر علماء التفسير انه ]بد للمفسر من معرفة ما يتوقف عليه التفسير مما يثب�ت ف�ي الص�حيح 

لقصص، فھي انما ضربت لما فيھا من عب�ر و دروس و م�واعظ و حك�م، و من تفاصيل تلك ا

مم�ا ھ�و ) عليھم الس4م(اما تلك التي يكون فيھا تزييف للحقائق و إنقاص من مكانة أنبياء هللا  

  .)2(من روايات بني إسرائيل فينبغي ا]عراض عنھا صفحاً 

                                                
وم�ا كتب�ه س�يد قط�ب ف�ي  68-1/64:في البحث اغراض القصة التحري�ر و التن�وير، اب�ن عاش�ور) ظ( )1(

وم��ا بع��دھا، فق��د ذك��ر لھ��ا عش��رة اغ��راض و م��ا س��جله رش��يد رض��ا ف��ي  120/وير الفن��ي ف��ي الق��رآنالتص��
+  383-374/و م�ا ح�رره الس�يد محم�د ب�اقر الحك�يم ف�ي كتاب�ه عل�وم الق�رآن) المن�ار(مواضع من تفسيره 

  .181-180/رسالة الماجستير،للباحث
يلح�ظ ب�4 عن�اء أن ا6س�رائيليات ق�د أخ�ذت على الرغم من قرارھم ھذا إ] ان المطلع عل�ى تفاس�يرھم  )2(

فھ�و (طريقھا  إلى معظمھا ان لم نقل جميعھ�ا، ولع�ل ف�ي طليع�ة تل�ك التفاس�ير تفس�ير اب�ن جري�ر الطب�ري 
،وعلى الرغم من ان ابن كثي�ر ك�ان ش�ديد )يروي في تفسيره أباطيل كثيرة، يردھا الشرع و ] يقبلھا العقل

و لسنا نذكر من ا6سرائيليات ا] ما اذن ( 1/7:له في البداية والنھايةالحذر من ا6سرائيليات على حسب قو
و ھو القسم الذي ] يص�دق و ] يك�ذب، مم�ا ) ص(الشارع في نقله مما ] يخالف كتاب هللا و سنة رسوله 

 125/فانه كم�ا يق�ول ال�ذھبي ف�ي ا6س�رائيليات..) فيه بسط لمختصر عندنا، أو تسمية منھم ورد به شرعنا
  ).كر في تفسيره بعض الروايات الغريبة، و] يعقب عليھا بكلمة واحدةيذ(

والح��ال أم��ّر والمص��يبة أعظ��م ف��ي التفاس��ير الت��ي تنس��ب أق��وا]ً ال��ى اKئم��ة المعص��ومين م��ن قبي��ل تل��ك 
قص�ة  2/236:ا6سرائيليات التي فيھا منقصة لمرات�ب اKنبي�اء و عص�متھم، فھ�ذا القم�ي ي�ذكر ف�ي تفس�يره

من انه بعد خداع الشيطان لتل�ك الم�رأة الت�ي ) ع(بأباطيلھا، و ينسبھا إلى ا6مام الصادق ) 4(خاتم سليمان 
أّمن سليمان الخاتم عندھا، صار سليمان ي�بغض أم�ه، و ي�أتي نس�ائه ف�ي المح�يض وغيرھ�ا مم�ا ين�دى لھ�ا 

+  23/186:بريمّرت ھذه القصة ب4 معارض في جامع البي�ان،الط. الجبين و ] يفعلھا العامي من الناس
، 9/170:وقد رد تلك اKقوال خير رد السيد الح�ائري ف�ي مقتني�ات ال�درر. 7/179:الدر المنثور،السيوطي

  .191-180/رسالة الماجستير،للباحث+  95/تنزيه اKنبياء،السيد المرتضى) ظ(و
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��يِه  �:انهوالقص��ة ف��ي اللغ��ة، م��ن الق��ص ال��ذي ي��دل عل��ى المتابع��ة، ق��ال س��بح َوقَالَ��ْت Kُِْختِ��ِه قُصِّ

فَاْرتَ�دَّا  �:اتبع�ي أثره،وق�ال عزوج�ل:أي) 11/القص�ص(	فَبَُصَرْت بِِه َعْن ُجنٍُب َوھُ�ْم ] يَْش�ُعُرونَ 

اتباعاً، وإنما سميت الحكاي�ة قصص�اً؛]ن ال�ذي يق�ص :، أي)64/الكھف( 	 َعلَى آثَاِرِھَما قََصصاً 

  .)1(ئاً الحديث او الخبر يذكره شيئا فشي

الخب��ر ع��ن حادث��ه غائب��ة ع��ن  :((وف��ي ا]ص��ط4ح فق��د عرفھ��ا اب��ن عاش��ور ف��ي تفس��يره بأنھ��ا

  .)2())المخبر بھا

ان الح���وادث الت���ي عاص��رت عص���ر الن���زول والوق��ائع الحاض���رة ف���ي زم���ن : و تفس��يره     

راً ع�ن ش�يء ] تعّد من القصص القرآني، ]ن شرط القصة ان تكون اخب�ا )صلى هللا عليه وآله وسلم(النبي

  .غاب من زمن المخبر بھا

و جاء تعريف بعض العلماء المحدثين قاصراً اذا ما قورن بتعريف اب�ن عاش�ور المتق�دم،      

ع��ن أح��وال اKم��م الماض��ية و النب��وات الس��ابقة و الح��وادث  -عزوج��ل-اخب��اره :(( فقي��ل ھ��ي

  .)3())الواقعة

بحانه و تعالى يكون في الق�رآن، و الق�رآن و يلحظ عليه، ا6ط4ق غير المقيد، فاخباره  س     

فيه حوادث غابرة و أخ�رى حاض�رة، و الحاض�رة ] تع�د م�ن القص�ص، فك�ان ]ب�د م�ن ذك�ر 

  .القيد، كما في تعريف ابن عاشور المتقدم

و يلحظ على التعريفين المتقدمين انھما غير جامعيين و ] تامين؛ إذ م�ع دق�ة اب�ن عاش�ور      

كور أنفا للقصة ا] أنه جعل تعريفه عاماً غير محدد مما يسمح بدخول غير في ذكره للقيد المذ

القصص القرآني تحت ھذا العنوان كقصص أھل الكتاب في التوراة و ا6نجي�ل، الت�ي تختل�ف 

لم تذكر للمؤانسة وتجديد النشاط وما يحصل من الدھشة  هتماماً عن القصص القرآني فا]خير

ث من خير أو شر؛ ]ن غرض القرآن أس�مى وأعل�ى م�ن ھ�ذا، و ا]ستغراب عند ذكر الحواد

الص�ادقة، ب�ل ان ف�ي قص�ص الق�رآن  ةولو كان كذلك لساوى كثيراً من قصص ا]خبار الحسن

  .لعبراً جمة و فوائد ل�مة

                                                
  .671/مفردات ألفاظ القرآن، الراغب اKصفھاني+  5/11:معجم مقاييس اللغة، ابن فارس) ظ( )1(
  .14-1/13:مقدمة تفسير معالم التنزيل،البغوي) ظ(و  1/64:التحرير و التنوير، ابن عاشور )2(
  .607/دراسات في علوم القرآن، فھد الرومي) ظ(، و 301/مباحث علوم القرآن، مناع القطان )3(
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ما اخب�ر هللا تع�الى : و بعبارة مقتضية يمكن ان يذكر الباحث تعريفاً للقصص القرآني بأنه     

م�ن أح�وال اKم�م  )ص�لى هللا علي�ه وآل�ه وس�لم(الق�رآن اجم�ا]ً و ج�اء تفص�يله م�ن النب�ي نبيه المص�طفى ف�ي

  .)صلى هللا عليه وآله وسلم(السالفة و نوادر النبوات السابقة و الحوادث الواقعة في غير زمن النبي

  :و شرح التعريف

  .هان القصص القرآني مختصة بما ذكر في القرآن ليخرج ما جاء في غير -1

ليخ�رج تفص�يل  )علي�ه الس�4م (ن التفصيل للقصص القرآني ] يعتم�د ا] اذا ك�ان م�ن المعص�وم ا -2

  .أھل الكتاب و القصاص ا]خر

و ام�ا . ان القصص القرآني انما ھي الحوادث الواقعة قبل عصر الرس�الة و ن�زول ال�وحي -3

  .ف4 تعد من القصص )صلى هللا عليه وآله وسلم(التي كانت في عھده 

واما اKصوليون فلم يعنوا بالقصص القرآني بلحاظ ان�ه قص�ة ف�ي الق�رآن الك�ريم، و انم�ا       

، ف�أي )شرع من قبلن�ا(عنوا بالشرائع التي تضمنتھا تلك القصة وافردوا لھا باباً خاصاً أسموه 

حكم ورد في قصة ما ذكرھ�ا الق�رآن الحك�يم تدارس�وه و عن�وا ب�ه و ناقش�وه م�ن حي�ث تطبيق�ه 

  نا ا]س4ميه أو عدم شموله لنا كمكلفين، و ھل ھو حجة علينا أم ]؟على شريعت

ھو خصوص الشرائع التي انزلھا هللا عزوج�ل عل�ى :(( و قد عرفوا شرع من قبلنا بقولھم     

اKحك�ام (( ، أو ھ�ي )1())أنبيائه و ثبت شمولھا في وقتھا لجمي�ع البش�ر كاليھودي�ة و المس�يحية

اKمة ا6س4مية من اKمم وكان�ت ش�املة ف�ي وقتھ�ا لجمي�ع المكلف�ين التي شرعھا هللا لمن سبق 

  .)2())من البشر، كأحكام الديانة اليھودية و المسيحية

ومن التعريفين تجد ان اKحكام الت�ي انزلھ�ا هللا عل�ى انبيائ�ة و ش�ملت جمي�ع المكلف�ين ف�ي      

  .قرآن الكريمحينھا ھي المعنية بالبحث دون غيرھا، و خيرھا ما نص عليھا ال

و ھنا يمكن القول ان مفھوم القصص القرآني عن�د المفس�رين اش�مل و أوس�ع م�ن مفھوم�ه      

  .عند اKصوليين، فالنسبة بينھما عموم و خصوص من وجه

  

  

                                                
  309/اKصول العامه للفقه المقارن، محمد تقي الحكيم )1(
  2/201:الشيخ البھادلي.Kصول، دمفتاح الوصول إلى علم ا )2(
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  جاء في شرع من قبلنا عند الفريقينمدى اعتبار ما  :ثانيا

حك�ام الت�ي ش�رعھا هللا تع�الى ف�ي اK )2(وأص�وليين )1(انقسمت أقوال العلم�اء م�ن مفس�رين     

لمن سبق اKمم من حيث إعتبارھا أو عدمه على ما قام عليه دلي�ل م�ن ش�رعنا، أو ع�دم قيام�ه 

  :على ث4ثة أقسام

كتحريم . ما ثبت نسخ حكمه بدليل معتبر من شرعنا، ف4 إعتبار له، Kنه منسوخ: القسم اKول

يھ��ود؛ بم��ا ن��ص علي��ه الق��رآن الك��ريم بع��ض أن��واع اللح��وم والش��حوم ال��ذي ك��ان ف��ي ش��ريعة ال

ْمنَ�ا َعلَ�ْيِھْم ُش�ُحوَمھَُما إِ]َّ  �:بقوله ْمنَا ُكلَّ ِذي ظُفٍُر َوِمَن اْلبَقَ�ِر َواْلَغ�نَِم َحرَّ َوَعلَى الَِّذيَن ھَاُدوا َحرَّ

 )3(	بِبَْغ��يِِھْم َوإِنَّ�ا لََص��اِدقُونَ  َم�ا َحَملَ�ْت ظُھُوُرھَُم��ا أَِو اْلَحَوايَ�ا أَْو َم��ا اْخ�تَلَطَ بَِعْظ�ٍم َذلِ��َك َجَزْيَن�اھُمْ 

م�اً َعلَ�ى  �:،فان الحك�م فيھ�ا نس�خ بقول�ه تع�الى) 146/اKنعام( قُ�ْل ] أَِج�ُد فِ�ي َم�ا أُوِح�َي إِلَ�يَّ ُمَحرَّ

ن ا]تف�اق ، ف�ا)145/اKنع�ام( 	..ٍَطاِعٍم يَْطَعُم�هُ إِ]َّ أَْن يَُك�وَن َمْيتَ�ةً أَْو َدم�اً َمْس�فُوحاً أَْو لَْح�َم ِخْنِزي�ر

حاص�ل م��ا ب�ين المفس��رين واKص��وليين عل�ى ع��دم إعتب��ار ھ�ذا الحك��م؛ Kن��ه خ�اص بم��ن قبلن��ا 

  .منسوخ بشرعنا

ويظھر مما تق�دم ان ال�ذي يلزمن�ا م�ن أحك�ام تل�ك الش�رائع الس�ابقة م�ا ل�م ينس�خ منھ�ا؛ Kن�ه     

والعمل بھا بلحاظ انھ�ا ص�ارت ، فيجب إتباعھا )صلى هللا عليه وآله وسلم(تعالى جعلھا شريعة لنبينا محمد 

  .)4()عليھم الس4م(، ] بلحاظ انھا شريعة اKنبياء الماضين )صلى هللا عليه وآله وسلم(شريعة النبي 

روض في شرع م�ن فحكم ثبت بدليل من شرعنا، فھو مفروض علينا مثلما ھو م: القسم الثاني

�يَاُم يَ�ا أَيُّ �:قبلنا، كا]ستد]ل على وجوب الصوم بقوله تع�الى ھَ�ا الَّ�ِذيَن آَمنُ�وا ُكتِ�َب َعلَ�ْيُكُم الصِّ

                                                
نواسخ القرآن، +  1/247:أحكام القرآن، ابن العربي+  3/535:التبيان، الطوسي: من كتب التفسير)ظ( )(1

تفس�ير +  1/462:الج�امع Kحك�ام الق�رآن، القرطب�ي+  5/55:مف�اتيح الغي�ب، ال�رازي+  57/ابن الجوزي
زب����دة البي����ان، +  1/179:لتنزي����ل، الكلب����يالتس����ھيل ف����ي عل����وم ا+  2/337:البيض����اوي، البيض����اوي

  .على سبيل المثال ] الحصر. 2/103:فقه القران، الراوندي+  386/ا]ردبيلي
+  184/اللم���ع، الش���يرازي+  3/20:الفص���ول ف���ي اKص���ول، الجص���اص: م���ن كت���ب اKص���ول) ظ( )2(

ق�وانين +  3/231:فرائ�د اKص�ول، اKنص�اري+  4/137:اKحك�ام، اyم�دي+  165/المستصفى، الغزالي
نھاي����ة النھاي����ة، محم����د ك����اظم +  43/الفص����ول الغروي����ه، محم����د الح����ائري+  495/اKص����ول، القم����ي

  1/45:منتھى اKصول، البجنوردي+  2/204:الخراساني
انھا ما ليس بمفرج اKصابع، وقيل انه جميع أنواع السباع وسائر ما يصطاد ): ذي ظفر(قيل في معنى  )3(

انھ��ا ) الحواي��ا(وفي��ل ف�ي معن��ى . ك��ل ذي مخل��ب م�ن الطي��ر وح��افر م�ن ال��دواب: بظف�ره م��ن الطي��ر، وقي�ل
التبي����ان، ) ظ. (اKمع����اء الت����ي عليھ����ا الش����حم م����ن داخلھ����ا: وقي����ل. ھ����ي نب����ات الل����بن: المباع����د، وقي����ل

  .4/305:الطوسي
  .105/علم أصول الفقه، خ4ف) ظ( )4(
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، إذ ان الخط�اب ف�ي اyي�ة ي�دل عل�ى )183/البقرة( 	  َكَما ُكتَِب َعلَى الَِّذيَن ِمْن قَْبلُِكْم لََعلَُّكْم تَتَّقُونَ 

ام واس��تمراره إل��ى م��ا بع��ده و إل��ى قي�� )ص��لى هللا علي��ه وآل��ه وس��لم(بق��اء الحك��م الس��ابق لش��ريعة المص��طفى 

وا]تف�اق نفس�ه حاص�ل ب�ين المفس�رين . الساعة، وان اختلفت ماھيته بحسب اخ�ت4ف الش�رائع

  .)1(واKصوليين على ذلك أيضاً 

م��ا يج��ري ف��ي ش��رع م��ن قبلن��ا يص��لح دل��ي4ً لن��ا ف��ي ):(( ھ��ـ 1393ت  (ق��ال اب��ن عاش��ور     

  .)2())رد في شرعنا ما ينسخه، ولم ي)صلى هللا عليه وآله وسلم(شرعنا، اذا حكاه القرآن أو سنة النبي 

 	) فََس�اھََم فََك�اَن ِم�َن اْلُمْدَحِض�ينَ  �:ومثل ذلك جاء في علم اKصول بع�د ذك�ر قول�ه تع�الى     

             	 َوَم���ا ُكْن���َت لَ���َدْيِھْم إِْذ يُْلقُ���وَن أَْق4َمھُ���ْم أَيُّھُ���ْم يَْكفُ���ُل َم���ْريََم  �:وقول���ه تع���الى) 141/الص���افات(

وان كانت��ا ف��ي ش��رع م��ن قبلن��ا لك��ن ورد ش��رعنا بتقريرھ��ا (( ، ان ھ��اتين اyيت��ين)44/آل عم��ران(

  .)3())وجوازھا، واتفق العلماء على أن شرع من قبلنا شرع لنا اذا ورد شرعنا باKمر به

 -مفس�رين وأص�وليين-وخ4صة م�ا تق�دم ف�ي ھ�ذا ال�رأي ان ا6جم�اع حاص�ل ب�ين العلم�اء     

ان شرعاً لمن قبلنا، ثم بُين لنا في شرعنا، فانه ش�رع لن�ا وحج�ة على أن ما ثبت بشرعنا انه ك

  .علينا

  

أحكام ورد في شرعنا ما ي�دل عل�ى إعتبارھ�ا ف�ي ش�رع م�ن قبلن�ا، ول�م ي�رد ف�ي : القسم الثالث

َوَكتَْبنَا َعلَْيِھْم فِيھَا  �:شرعنا ما يدل على إعتبارھا في حقنا، كاKحكام المستفادة من قوله تعالى

��نِّ َواْلُج��ُروأَنَّ ا ��نَّ بِالسِّ َح ل��نَّْفَس بِ��النَّْفِس َواْلَع��ْيَن بِ��اْلَعْيِن َواKَْْن��َف بِ��اKَْْنِف َواKُُْذَن بِ��اKُُْذِن َوالسِّ

ُ فَأُولَئِ��َك ھُ��ُم الظَّ��الُِمو  	 نَ قَِص��اٌص فََم��ْن َتَص��دََّق بِ��ِه فَھُ��َو َكفَّ��اَرةٌ لَ��هُ َوَم��ْن َل��ْم يَْحُك��ْم بَِم��ا أَْن��َزَل هللاَّ

  ).45/المائدة(

                                                
ج��امع لط��ائف +  4/214:اب��ن عاش��ورالتحري��ر والتن��وير، : م��ن كت��ب التفس��ير عل��ى س��بيل المث��ال) ظ( )1(

اKص���ول، = =الفص���ول ف���ي: وم���ن كت���ب اKص���ول. وغيرھ���ا. 22/87:التفس���ير، عب���د ال���رحمن القم���اش
كفاي��ة اKص��ول، +  43/الفص��ول الغروي��ة، الح��ائري+  4/266:اKحك��ام، اyم��دي+  2/328:الجص��اص

  وغيرھا. 2/204:المباحث اKصولية، الفياض+  9/اKصول المھذبة، التبريزي+  21/اyخوند
، عن�د تفس�يره 2/293:ق�ال الش�يخ الطبرس�ي ف�ي مجم�ع البي�ان. 4/214:التحرير والتنوير، ابن عاشور )2(

وف�ي ھ��ذه اyي�ة د]ل�ة عل�ى أن للقرع�ة م�دخ4 ف�ي تميي��ز :(( 	فس�اھم فك�ان م�ن المدحض�ين �:لقول�ه تع�الى
  .، مع انھا شرع لمن قبلنا كما ھو واضح))الحقوق

  .3/50:وليد السعيدانة في شرح القواعد الفقھيه،ا6فھام العلي )3(
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مخالف�اً  -عل�ى ح�ّد اط4ع�ه-على ھ�ذا القس�م، إذ ل�م يج�د  )1(وقد استقرأ الباحث اتفاق المفسرين

  .لھذا الرأي منھم

ان شريعة من كان قبلنا ثابتة علينا ما لم يثب�ت نس�خھا عل�ى ):(( ھـ370ت(قال الجصاص     

  .)2())ن و] في السنة ما يوجب نسخ ذلك، و] نجد في القرآ)صلى هللا عليه وآله وسلم(لسان الرسول 

وھذا الوجه يوجب أن يكون ما تق�دم :(( بقوله) ھـ548ت(وعّزز ھذا القول الشيخ الطبرسي   

  .)3())ذكره من اKحكام يجب العمل به في شريعتنا، وان كان مكتوباً في التوراة

ة مما ] يتسع المق�ام ل�ذكره ولكنھم اختلفوا في تفصيل تلك اKحكام الواردة في اyية الكريم    

  .خوف ا6طالة والخروج عن الھدف من ھذه الدراسة

بينم��ا وج��د الباح��ث أن ا]خ��ت4ف واق��ع ب��ين اKص��وليين ف��ي اعتب��ار ھ��ذا القس��م م��ن حي��ث     

  .حجيته علينا أم عدم حجيته

م علينا، فجّل اKصوليين ذھب إلى انھا حجة في حقنا؛ ]ن هللا تعالى قد خّص، ھذه اKحكا     

ولم يرد في شرعنا ما يدل على إنكارھا أو نسخھا، ولو ل�م تك�ن باقي�ة إل�ى ش�ريعة المص�طفى 

عل��ى جري��ان  -مح��ل البح��ث-وق��د اس��تدلوا بھ��ذه اyي��ة . )4(م��ا قصص��ھا علين��ا )ص��لى هللا علي��ه وآل��ه وس��لم(

تس�ع على تفص�يل ف�ي كت�ب الفق�ه وأص�وله ] ي. )5(القصاص بين الحر والعبد والمسلم والذمي

  .المقام لذكرھا

وبعض اKصوليين يرون عدم حجية ھذه اKحكام ف�ي حقن�ا، ب�ل ذھ�ب بعض�ھم إل�ى إنك�ار      

مب�اح عن�د ك�ل  -م�ث4-فش�رب الم�اء . حتى المتفق عليه بين ا]ع4م كما في القسمين المتقدمين

                                                
 3/344:مجمع البيان، الطبرسي+  3/536:التبيان، الطوسي+  1/166:أحكام القرآن، الجصاص) ظ( )1(

تفس�����ير الواح�����دي، +  1/198:تفس�����ير اب�����ن زمن�����ين+  1/144:تفس�����ير الس�����مرقندي، الس�����مرقندي+ 
 2/128:أحكام القران، اب�ن العرب�ي+  1/87:سفيتفسير الن+  2/42:تفسير السمعاني+  1/147:الواحدي

مف����اتيح الغي����ب، +  2/282:زاد الميس����ر، اب����ن ج����وزي+  2/197:المح����رر ال����وجيز، اب����ن عطي����ة+ 
+  2/297:فقه الق�رآن، القط�ب الراون�دي+  6/191:الجامع Kحكام القران، القرطبي+  11/233:الرازي

على . 40/19:اKمثل، مكارم الشيرازي+  5/344:الميزان، الطباطبائي+  2/49:روح المعاني، اyلوسي
  .سبيل المثال

  .1/165:أحكام القرآن، الجصاص )2(
  .3/324:مجمع البيان، الطبرسي )3(
عل�م +  3/190:اKحك�ام، اyم�دي) ظ(ذھب إلى ھذا الرأي جمھور الحنفية وبعض الشافعية والمالكية،  )4(

+  2/203:اKص��ول، أس��تاذنا ال��دكتور البھ��ادليمفت��اح الوص��ول إل��ى عل��م +  105/أص��ول الفق��ه، خ��4ف
  .429/اKصول العامة للفقه المقارن، محمد تقي الحكيم

  .2/100:أصول السرخسي) ظ.(استدل الكرخي من الحنفية على ذلك )5(
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يعة الشرائع، ولكن َمْن يذھب إلى ھذا ال�رأي ي�رى ان حك�م ش�رب الم�اء مجع�و]ً ف�ي ك�ل ش�ر

  .)1(مستق4، غاية ما في اKمر انھا أحكام متماثلة

انه ] يمكن ا]لتزام بذلك، إذ ان النبوة ليس�ت م4زم�ة للجع�ل، ف�ان النب�ي ھ�و المبل�غ : وفيه    

، بمعنى ان أحكام هللا تعالى واحدة ] تناقض فيھ�ا و] تع�ارض، وإنم�ا يق�وم )2(ل�حكام ا6لھية

لناس، ف4 يحتاج ذلك التبليغ إلى جع�ل جدي�د بع�د ان ك�ان مجع�و]ً النبي المرسل بتبليغھا إلى ا

  .فيما سبق

ولكل من ھؤ]ء أدلته التي ] يتسع المقام 6ستعراضھا ومناقشتھا خوف ا6طالة والخروج     

  .)3(عن ھدف البحث

وحاصل تحرير المقام في إعتبار ھذا القسم أن المفسرين متفقون على إعتباره وان�ه حج�ة      

عل��يھم، وام��ا اKص��وليين فجلھ��م متفق��ون م��ع المفس��رين ف��ي ھ��ذه المس��ألة، وخ��الف بعض��ھم أن 

جعل اKحكام السابقة لشريعتنا مما وقع التماث�ل بينھ�ا وب�ين اKحك�ام المماثل�ة لھ�ا ف�ي ش�ريعتنا 

  .)4(وانھا على نحو المماثلة في الحكم

ع م��ن قبلن��ا، ان لھ��ا ث��4ث وخ4ص��ة م��ا تق��دم ف��ي مس��ألة اعتب��ار اKحك��ام الت��ي وردت ف��ي ش��ر

  :صور

ا] بع���ض م���ن -تك���ون لن���ا ش���رعاً اجماع���اً ب���ين المفس���رين واKص���وليين  :اKول���ىالص���ورة 

وھو ما ثبت بشرعنا انه كان شرعاً لمن قبلنا ثم بُيّن لنا ف�ي ش�رعنا ان�ه ش�رع لن�ا  -اKصوليين

كتبنا عل�يھم فيھ�ا أن و �:كالقصاص، فانه ثبت بشرعنا انه كان شرعاً لمن قبلنا في قوله تعالى

كت��ب  �:، وبُ��يّن لن��ا ف��ي ش��رعنا ان��ه مش��روع لن��ا ف��ي قول��ه تع��الى)45/المائ��دة( 	...ال��نفس ب��النفس

  ).178/البقرة( 	...عليكم القصاص في القتل

تكون غير ش�رع لن�ا اجماع�اً ب�ين المفس�رين واKص�وليين، وھ�و م�ا ثب�ت ف�ي  :الصورة الثانية

بين في شرعنا انه غير مشروع لنا كقت�ل ال�نفس لقب�ول توب�ة شرعنا انه كان شرعاً لمن قبلنا و

                                                
 3/149:مصباح اKصول، تقرير بحث الخوئي، للبھسودي+  3/231:فرائد اKصول، اKنصاري) ظ( )1(

  .309/قه المقارن، محمد تقي الحكيماKصول العامة للف+ 
  3/149:مصباح اKصول، البھسودي) ظ( )2(
اKحك���ام، +  184/اللم���ع، الش���يرازي+  165/المستص���فى، الغزال���ي: لم���ن ي���روم ا]س���تزادة يراج���ع )3(

  .على سبيل المثال ] الحصر. وما بعدھا 4/137:اyمدي
  .22/87:لتفسير، عبد الرحمن قماشجامع لطائف ا+  1/408:أضواء البيان، الشنقيطي) ظ( )4(
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َوإِْذ قَاَل ُموَس�ى لِقَْوِم�ِه يَ�ا قَ�ْوِم  �:قوم موسى الذين عبدوا العجل من بعده الوارد في قوله تعالى

فَُسُكْم َذلُِكْم َخْيٌر لَُكْم ِعْن�َد بَ�اِرئُِكْم إِنَُّكْم َظلَْمتُْم أَْنفَُسُكْم بِاتَِّخاِذُكُم اْلِعْجَل فَتُوبُوا إِلَى بَاِرئُِكْم فَاْقتُلُوا أَنْ 

ِحيمُ  اُب الرَّ   .)1()54/البقرة( 	...فَتَاَب َعلَْيُكْم إِنَّهُ ھَُو التَّوَّ

وھي محل الخ4ف بين العلماء، وھو ما ثبت ان�ه ك�ان ش�رعاً لم�ن قبلن�ا ول�م : والصورة الثالثة

ع لن�ا، كا]س�تد]ل عل�ى قت�ل الح�ر بالعب�د يبيّن لنا في شرعنا ان�ه مش�روع لن�ا و] غي�ر مش�رو

، وأخي�راً ف�ان المفس�رين )45/المائ�دة( 	...النفس بالنفس �:والمسلم بالذمي من عموم قوله تعالى

واKصوليين متفقون على ان ما يجري في شرع من قبلنا يصلح دلي4ً لنا في ش�رعنا اذا حك�اه 

  .خهالقرآن أو السنة المطھرة ولم يرد في شرعنا ما ينس

  :و من جميع ما تقدم يخلص الباحث إلى نتائج مھمة منھا    

ان القصة القرآنية انما ھي ما كان واقعاً م�ن الح�وادث الت�ي اخب�ر هللا بھ�ا نبي�ه المص�طفى  -1

م�ن  )ص�لى هللا علي�ه وآل�ه وس�لم(مم�ا س�بقت عص�ره،و ] تع�د الح�وادث الواقع�ة ف�ي عص�ره  )صلى هللا عليه وآله وسلم(

  .زمان المخبر غير انما يشترط في القصة ان يكون ا]خبار عنھا فيالقصة، و 

معرفتھا في تفس�ير ال�نص القرآن�ي،  نعني المفسرين بالقصة القرآنية بلحاظ انھا قصة تعي -2

  .بينما عني اKصوليون باKحكام التي اشتملت عليھا القصة القرآنية

شرع لنا ما ل�م يثب�ت نس�خه ب�دليل  ان شرع من قبلنا في عرف اKصوليين و المفسرين ھو -3

اما اذا لم يرد ف�ي ش�رعنا م�ا ي�دل . و ھو شرع لنا اذا ثبت بدليل من شرعنا. معتبر من شرعنا

  .على ذلك فالخ4ف واقع بينھم في حجيته و عدمھا بالنسبة لشرع من قبلنا

م القران عند و ھذا اKمر يساعد يقيناً في اثبات الھدف من ھذه الدراسة و ھو بيان وظيفة علو

  .المفسرين و اKصوليين

  

  

  

                                                
انھم استسلموا للقتل : وقيل... قيل في معناه يقتل بعضكم بعضاً : قال الشيخ الطوسي في تفسير ھذه اyية )1(

انھ�م قتل�وا أنفس�ھم كم�ا أم�روا، عم�دوا : فجعل استس4مھم للقتل قت4ً منھم Kنفسھم على وجه التوسع، وقيل
، ليقت�ل 1/216:، و ورد في مجمع البي�ان1/243:التبيان) ظ... .(بعضإلى الخناجر وجعل بعضھم يطعن 

 .بعضكم بعضاً، يقتل البريء المجرم
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  بعالمبحث السا

  من قضايا تأريخ القرآن عند المفسرين واiصوليين

  

  أسباب النزول عند المفسرين واiصوليين: أو�ً 

ُعني المفسرون بذكر أسباب النزول فجعلوا معرفتھا م�ن الض�روريات لم�ن يري�د فھ�م الق�رآن 

على ھذه العناي�ة فجعل�ه ا6م�ام الص�ادق  )عليه الس�4م (البيت  والوقوف على أسراره، وأكد أئمة أھل

من اKمور التي لو لم يعرفھا المتصدي لمعرفة القرآن لم يك�ن عالم�ا ب�القران، إذ ق�ال  )عليه الس�4م (

الناس�خ والمنس�وخ، والخ�اص : اعلموا رحمكم هللا ان�ه م�ن ل�م يع�رف م�ن كت�اب هللا:(( )عليه الس4م (

... والمتشابه، والرخص م�ن الع�زائم، والمك�ي م�ن الم�دني، وأس�باب الن�زول والعام، والمحكم

  .)1())فليس بعالم القرآن و] ھو من أھله 

غم م�ن ان اyي�ات القرآني�ة مس�تقلة ف�ي بيانھ�ا غي�ر مقي�ده فيم�ا أفادھ�ا بس�بب ال�روعلى 

قرين�ة الدال�ة عل�ى Kن�ه بمنزل�ه ال -علم أسباب النزول-، ا] انھا بحاجة إلى ھذا العلم )2(النزول

فمعرفه أسباب الن�زول توج�ب الوق�وف عل�ى المعن�ى وھ�ي . )3(بيان معناھا ورفع ا6بھام عنھا

أوفى ما يجب الوق�وف عليھ�ا وأول�ى م�ا تص�رف العناي�ة اليھ�ا؛ ]متن�اع تفس�ير اyي�ة وقص�د (

و] ري��ب ف��ي ان العل��م بس��بب الن��زول . )4()س��بيلھا دون الوق��وف عل��ى قص��تھا وبي��ان نزولھ��ا

  .يساعد في معرفة مورد نزول اyية وما فيھا من المعاني

وبناًء على ذلك فان الباحث في ھذه الدراسة يحاول بي�ان مفھ�وم ھ�ذا العل�م عن�د المفس�رين 

الق��ران البحت��ة ا] ان ت��أثيره يب��دو  ت��اريخ واKص��وليين، وان ك��ان ھ��ذا العل��م يع��ّد م��ن مس��ائل

الھ�دف م�ن ھ�ذا البح�ث، ول�ذا س�وف تت�وزع واضحا عل�ى ك�4 العلم�ين، م�ا يخ�دم ف�ي اظھ�ار 

  :على ما يأتي اھنھالدراسة 

                                                
حدثنا احمد بن : أبي عبد هللا النعماني قال: ، بسنده عن90/4:الحديث أخرجه المجلسي في بحار اKنوار )(1

إس�ماعيل ب�ن مھ�ران، ع�ن  حدثنا احمد ب�ن يوس�ف ب�ن يعق�وب الجعف�ي، ع�ن: محمد بن سعيد بن عقدة قال
س�معت أب�ا عب�د هللا جعف�ر ب�ن محم�د : حسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبي�ه ع�ن إس�ماعيل ب�ن ج�ابر ق�ال

أعي��ان الش�يعة، محس��ن +  1/29:تفس�ير الص��افي، الف�يض الكاش�اني) ظ). (الح��ديث :( يق�ول) ع(الص�ادق 
  .بنفس العبارة والسند. 1/91:اKمين

  .5/339:يالميزان، الطباطبائ) ظ( )2(
  .5/94:التمھيد في علوم القران، معرفه) ظ( )3(
  .4/أسباب النزول، الواحدي )4(
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  .مفھوم أسباب النزول عند الفريقين - 1

 طرق تعيين أسباب النزول - 2

 .قواعد أسباب النزول الفرعية عند المفسرين واKصوليين - 3

  :مفھوم أسباب النزول عند المفسرين واiصوليين -أو�ً 

ل ال�ذي يتوص�ل ب�ه إل�ى الم�اء، ث�م اس�تعير بالح: جمع سبب، وھو لغة بمعنى: اKسباب

، فك�ل م�ا )166/البق�رة( 	وتقطع�ت بھ�م اKس�باب  �:لكل ما يتوصل به إل�ى ش�يء، كقول�ه تع�الى

  .)1(يتوصل به إلى أمر يسمى سببا

فل���م يتع���رض لتعريف���ه العلم���اء ق���ديماً وح���ديثاًَ◌، ا] ان الس���يوطي : وام���ا اص���ط4حاً 

وال�ذي يتح�رر ف�ي س�بب الن�زول ان�ه م�ا نزل�ت :(( قول�هأشار إلى تعريفه إجما] ب) ھـ911ت(

  .)2())اyية أيام وقوعه

اKم�ر والحادث�ة الت�ي ((ھ�و: وعرفه م�ن المفس�رين المت�أخرين الس�يد الطباطب�ائي فق�ال

فك���ل م���ا ل���ه ص���لة بن���زول اyي���ات . )3())تعق���ب ن���زول آي���ة أو آي���ات ف���ي ش���خص أو واقع���ة

اً واخب�اراً ع�ن واق�ع، أو تطبيق�اً نموذجي�اً فري�داً، أو القرآنية،سواء كان علة وسبباً، أو كان بيان�

ورد الحكم فيه Kول مرة، أو كان مورده في�ه جھ�ة غريب�ة تجل�ب ا]نتب�اه أو نح�و ذل�ك، ي�دخل 

  .-أسباب النزول-تحت ھذا المفھوم 

ولم ي�ذكر اKص�وليون تعريف�اً مح�دداً لھ�ذا العلم،س�وى م�ا التقط�ه الباح�ث م�ن مط�اوي 

م�ا في�ه معرف�ة الوق�وف عل�ى حك�م التش�ريع ومقاص�د :(( ل�دكتور الج�ديع بأن�هك4مھم، فعرفه ا

الش��ريعة وادراك الوج��ه ال��ذي يك��ون علي��ه معن��ى اyي��ة، والجھ��ل ب��ه م��ورًد للزل��ل ف��ي الفھ��م، 

  .)4())ووضع للنص في غير محله

طبيع�ة الحك�م الش�رعي  نومع ان ھذا القول يجعل من أسباب النزول ض�وءاً كاش�فا ع�

لھا م�ن أث�ر ف�ي فھ�م اyي�ات، ا] ان ھ�ذا التعري�ف ل�م يح�دد معن�ى أس�باب الن�زول وحدوده لما 

  .على وجه مقبول، وإنما ھو عبارة عن وصف لفوائد معرفة أسباب النزول
                                                

  .2/329:النھاية في غريب الحديث، ابن اKثير+  7/203:العين، الفراھيدي) ظ( )1(
ھي : أسباب النزول :(بقوله227/ ، و وافقه السيد الصدر في المدرسة القرآنية1/42:ا6تقان، السيوطي )2(

  ).ر وقعت في عصر الوحي واقتضت نزول الوحي بشأنھا أمو
  .1/64:مناھل العرفان، الزرقاني) ظ(، و1/42:الميزان، الطباطبائي )3(
  .3/96:د، عبد هللا بن يوسف الجديع. تيسير علم أصول الفقه، أ )4(
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ومن جميع ما تقدم يتض�ح ان رؤي�ة المفس�رين إل�ى مفھ�وم أس�باب الن�زول أوض�ح م�ن 

الق�رآن الت�ي ل�م  ت�اريخد من مسائل رؤية اKصوليين، وھو أمر بديھي إذ ان أسباب النزول تع

يفرد لھا اKصوليون بابا خاصاً لمعالجتھا على الرغم من اتكاءھم عليھا وذكر فوائ�د معرفتھ�ا 

  .وإقرارھم بأنھا كاشفة عن طبيعة الحكم الشرعي

على ان Kسباب النزول فوائ�د  -)2(وأصوليين )1(مفسرين -وللباحث ان يسجل اتفاقھم 

في الكشف عن معاني اyيات القرآنية ومعرف�ة م�راد هللا تع�الى فيھ�ا م�ن  ھامة تعين المفسرين

جھة، وتلقي ضوًء كاشفاً على طبيعة الحكم الشرعي بالنسبة إلى اKصوليين من جھة أخ�رى، 

  :ومن ھذه الفوائد. )3()معرفة السبب تورث العلم بالمسبب(فان 

  

أش�كل عل�ى م�روان اب�ن الحك�م معن�ى  إزالة ا]شكال في فھم بعضھم ل�ي�ات القرآني�ة، فق�د -1

لئن كان ك�ل ام�رئ :(( ، وقال)188/آل عمران( 	] تَْحَسبَنَّ الَِّذيَن يَْفَرُحوَن بَِما أَتَْوا  �:قوله تعالى

فب��يّن ل��ه اب��ن  )4())أوت��ي وأح��ب أن يحم��د بم��ا ل��م يفع��ل مع��ذباً، لنع��ذبن أجمع��ون بم��ا ف��رح

ع��ن ش��يء  )ص��لى هللا علي��ه وآل��ه وس��لم(س��ألھم النب��ي ان اyي��ة نزل��ت ف��ي أھ��ل الكت��اب ح��ين): رض(عب��اس

  . فكتموه إياه واخبروه بغيره، واروه أنھم اخبروه بما سألھم عنه واستحمدوا بذلك اليه

م�اً َعلَ�ى َط�اِعٍم  �:دفع توھم الحصر، كما في قوله تعالى -2 قُْل ] أَِجُد فِي َم�ا أُوِح�َي إِلَ�يَّ ُمَحرَّ

، ف��ان عم��وم اyي��ة ينف��ي ان يك��ون )145/اKنع��ام( 	... وَن َمْيتَ��ةً أَْو َدم��اً َمْس��فُوحاً يَْطَعُم��هُ إِ]َّ أَْن يَُك��

ھناك شيء محرم غي�ر الم�ذكور، ا] ان�ه ح�ين م4حظ�ة س�بب ن�زول اyي�ة م�ن أن المش�ركين 

                                                
+ بع�دھا  وم�ا17/اس�باب الن�زول، الواح�دي+  1/31:تفسير الق�ران، الص�نعاني: من كتب التفسير) ظ( )1(

الج�امع +  9/69:مفاتيح الغي�ب، ال�رازي+  1/4: زاد المسير، ابن الجوزي. 1/18:مجمع البيان، الطبري
تفس���ير الق���ران العظ���يم، اب���ن +  1/494:البح���ر المح���يط ،أب���و حي���ان+  K:1/3حك���ام الق���ران، القرطب���ي

س����عود، أب����و تفس����ير أب���ي ال+  1/20:ا6تق����ان، الس���يوطي+  1/13:البرھ����ان الزركش���ي+  1/15:كثي���ر
  7/260:السعود

+  3/350:الموافقات، الش�اطبي+  2/188:ا6بھاج في شرح المنھاج، السبكي: من كتب اKصول) ظ( )2(
+  1/47:بح��وث ف��ي عل��م اKص��ول، دكت��ور احم��د الحج��ي الك��ردي+  1/234:روض��ة الن��اظر، المقدس��ي

ل العام�ة للفق�ه المق�ارن، محم�د اKصو+  1/248:عياض السلمي. أصول الفقه الذي ] يسع الفقيه جھله، د
  .على سبيل المثال ] الحصر. 575/تقي الحكيم

ال�����در المنش�����ور، +  4/306:الج�����امع Kحك�����ام الق�����ران، القرطب�����ي) ظ(و 1/384:تفس�����ير البغ�����وي )3(
  4/151:روح المعاني، اyلوسي+  2/108:السيوطي

  .8/122:صحيحه ، ومسلم في5/174:المصادر نفسھا، وأخرجه البخاري في صحيحه) ظ( )4(
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، صار تقديره قل ] أجد فيما )3(والحام )2(والوصيلة )1(ةبمن السائ كانوا يحرمون على أنفسھم

  .)4(حرماً يحرمونه ا] كذا وكذاأوحي إلي م

ص�لى هللا علي�ه وآل�ه (الوقوف على ان أحكام هللا انما وضعت رعاية للمصالح العامة وتصديقاً للنب�ي  -3

ِ َوأَْيَم�انِِھْم ثََمن�اً قَلِ�ي4ً   �:، ففي قوله تعالى )وسلم ، ق�ال )77/آل عم�ران( 	إِنَّ الَِّذيَن يَْشتَُروَن بَِعْھ�ِد هللاَّ

من حلف على يمين ص�بٍر يقتط�ع بھ�ا :(( قال )صلى هللا عليه وآله وس�لم( بن مسعود، ان رسول هللا عبد هللا

       	... ان ال���ذين �:م���ال ام���رئ مس���لم لق���ى هللا وھ���و علي���ه غض���بان ف���انزل هللا تص���ديق ذل���ك

يعن��ي عب��د هللا اب��ن -م��ا ح�دثكم أب��و عب��د ال��رحمن : ، ف��دخل ا]ش��عث ب��ن ق��يس فق��ال)5())اyي�ة، 

فتجد ان سبب نزول ھذه اyية كان في�ه فائ�دة ان . )6(فّي أنزلت:كذا وكذا، قال: ؟ فقالوا-ودسعم

من جھة وراعى مصالح العباد في توجيھھم عل�ى حرم�ة  )صلى هللا عليه وآله وس�لم(صدق قول رسول هللا 

  .الكذب، مع ان ا]شعث ظن انھا خاصة فيه من جھة أخرى

لم���ؤمنين ومن���اقبھم، أو فض���يحة المن���افقين فق���د ق���ال الوق���وف عل���ى منزل���ة الص���الحين وا -4

س�ائل وھ�و راك�ع ف�ي ص�4ة تط�ّوع،  -)علي�ه الس�4م (يعن�ي أمي�ر الم�ؤمنين-وقف بعل�ّي :(( السيوطي

فاعلم�ه ذل�ك فنزل�ت عل�ى النب�ي  )ص�لى هللا علي�ه وآل�ه وس�لم(فنزع خاتمه، فأعطاه السائل، ف�أتى رس�ول هللا 

4ةَ  �:وھي قوله تعالى )7())ھذه اyية  ُ َوَرُسولُهُ َوالَِّذيَن آَمنُوا الَِّذيَن يُقِيُموَن الصَّ   إِنََّما َولِيُُّكُم هللاَّ

َكاةَ َوھُْم َراِكُعوَن  لتثبت Kمير المؤمنين منقبة م�ن مناقب�ه الت�ي ] تع�د ) 55/المائدة( 	َويُْؤتُوَن الزَّ

  .)6(وھي أعظم ما يتمناه المرء

                                                
. ھي الناقة التي تسيب في الجاھلية لنذر أو Kنھا ولدت عشرة أبطن كلھا إناث فيحرمون أكلھ�ا: ةالسائب )1(

  .227/معجم لغة الفقھاء، قلعجي
من الغنم التي اذا ول�دت عش�رة إن�اث ف�ي خمس�ة أبط�ن ت�وأمين ف�ي ك�ل بط�ن س�ميت وص�يلة : الوصيلة )2(

  504/ن.م. وتركت
لفحل من ا6بل كان يضرب الضراب المعدود فإذا بلغ ذل�ك يق�ال حم�ى ظھ�ره فيت�رك ويس�مونه ا: الحام )3(

  2/607:أحكام القران، الجصاص) ظ. (الحامي
الفصول : من كتب اKصول) ظ(، و4/302:التبيان، الطوسي+  2/607:أحكام القران، الجصاص) ظ( )4(

  .2/25:فرائد اKصول، اKنصاري+  186/الوافية، الفاضل التوني+  1/346:في اKصول، الجصاص
عن حجاج بن منھال، ع�ن أب�و عوان�ه، ع�ن ا]عم�ش، ع�ن  5/166:أخرجه البخاري في صحيحه )6 (و) 5(

، باخت4ف يسير في اKلف�اظ 16/123:وسائل الشيعة، الحر العاملي) ظ. (أبي وائل عن عبد هللا بن مسعود
  ).ع(،يرويه عن ا6مام الباقر 

  .92/أسباب النزول، الواحدي) ظ(، و3/105:ور، السيوطيثالدر المن )7 (
: ، عن أبي ھريرة واب�ن عم�ر ق�ال عم�ر ب�ن خط�اب1/346:في مناقب آل أبي طالب ]بن شھر آشوب )6(

تزويج�ه فاطم�ة، وإعط�اؤه الراي�ة : كان لعلي ث4ث لو كان لي واحدة منھن كانت أحب الي من حم�ر ال�نعم
  .يوم خيبر، وآية النجوى
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َويَْستَأِْذُن فَِريٌق ِمْنھُُم النَّبِ�يَّ يَقُولُ�وَن إِنَّ بُيُوتَنَ�ا  �:ه تعالىوفي فضيحة المنافقين نزل قول

، إذ ج�اء ف�ي البح�ر المح�يط ع�ن )13/اKح�زاب( 	... َعْوَرةٌ َوَما ِھَي بَِعْوَرٍة إِْن يُِريُدوَن إِ]َّ فَِراراً 

ر، اعت�ذروا ب�ان بي�وتھم ون ا]دباالفريق بنو حارثة، وھم كانوا عاھدوا هللا ] يولّ :( ابن عباس

معرض��ة للع��دو وممكن��ة للس��راق، Kنھ��ا غي��ر مح��رزة و] محص��نة، فاس��تأذنوه ليحص��نوھا ث��م 

  .)1(يرجعوا اليه فأكذبھم هللا بأنھم ] يخافون ذلك، وإنما يريدون الفرار

ومن ھ�ذه اس�تدل الفقھ�اء عل�ى ج�واز ا]س�تئذان م�ن ا6م�ام ف�ي الخ�روج، وحرم�ة الف�رار م�ن 

  .استناداً إلى سبب النزول. )2(الزحف

تيس�ير الحف�ظ، وتس�ھيل الفھ�م وتثبي�ت : ذكر الزرقاني أن من فوائد  معرفة أسباب الن�زول -5

  .)3(الوحي، في ذھن كل من يسمع اyية اذا عرف سببھا

والحق ان ھذه الفوائد التي ذكرھا الزرقاني نسبية، فان كثيراً من الن�اس يحف�ظ الق�ران 

ة سبب الن�زول، ث�م أن�ه ل�يس ك�ل م�ن س�مع اyي�ة وع�رف س�ببھا فھ�م من دون حاجة إلى معرف

المراد من معناھا وإنما يكون ذلك لفئ�ة م�ن الن�اس وھ�م المختص�ون ف�ي عل�وم الق�ران وعل�وم 

  .الشريعة

  :طرق تعيين أسباب النزول -ثانيا

مّر بنا في تعريف أسباب النزول انه يش�مل ك�ل ش�يء ي�رتبط بن�زول اyي�ة س�واء ك�ان 

كان بيانا واخباراً عن واق�ع، أو تطبيق�اً نموذجي�اً فري�داً، أو ورد الحك�م في�ه Kول  مباً أعلة وسب

مرة ونحو ذلك، فما ھو السبيل إلى طرق اثب�ات تل�ك اKس�باب إزاء ال�نص القرآن�ي وتعيينھ�ا؟ 

  :لقد ذكر علماء التفسير واKصول طرقا عديدة لذلك منھا

والذي يتحرر في سبب النزول انه ما نزلت اyي�ة :(( بقوله) ھـ911ت(ما ذكره السيوطي  -1

  .)4())أيام وقوعه 

انه تضييق Kنه أخص مما يطلق عليه اسم سبب النزول عندھم، لعدم انحص�اره : وفيه

بما كان في وقت النزول، بل الضروري ھو ارتباط الس�بب باyي�ة س�واء ك�ان مقارن�اً لنزولھ�ا 
                                                

  172/لباب النقول، السيوطي) ظ(، و7/212:حر المحيط ،أبو حيانالب )1(
المغني، ابن +  4/570:شرح ا]زھار، احمد المرتضى+  2/906:منتھى المطلب، الع4مة الحلي) ظ( )2(

  .11/213:المحلى، ابن حزم الظاھري+  10/389:قدامة
  .1/68:مناھل العرفان، الزرقاني) ظ( )3(
  .1/94:ا6تقان، السيوطي )4(
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م��ن اKس��باب ج��اءت مقارن��ة  اار عل��ى ان ھن��اك كثي��رأو ]، ويُعل��م ال��ربط ب��القرائن، م��ع ا6ق��ر

  .لنزول آياتھا، ولكن ليس كما حدده السيوطي إذ يؤدي ذلك إلى تضييق ساحة أسباب النزول

ومنھ��ا ح��وادث تس��ببت عليھ��ا تش��ريعات أحك��ام وص��ور تل��ك الح��وادث ] تب��يّن مجم��4ً و]  -2

ك��رت أمثالھ��ا وج��دت مس��اوية تخ��الف م��دلول اyي��ة بوج��ه تخص��يص أو تعم��يم أو تقيي��د، فل��و ذ

لمدلو]ت اyيات النازلة مثل ما وقع في بناء المنافقين لمسجد ضرار بقصد الفتن�ة، فق�د كان�ت 

وال��دعوة ا6س��4مية  )ص��لى هللا علي��ه وآل��ه وس��لم(ھ��ذه المحاول��ة م��ن المن��افقين مش��كلة تع��رض لھ��ا النب��ي 

اتََّخ��ُذوا َمْس��ِجداً ِض��َراراً َوُكْف��راً  َوالَّ��ِذينَ  �:فاقتض��ت ن��زول ال��وحي بش��أنھا إذ ج��اء قول��ه تع��الى

  .)1(إذ ان مدلول اyية صريح مع سبب النزول) 107/التوبة( 	... َوتَْفِريقاً بَْيَن اْلُمْؤِمنِينَ 

ن�زول الكت�اب ا] بالرواي�ة والس�ماع ] يحل القول في أسباب ) (( ھـ468ت(قال الواحدي  -3

  .)2())في الطلب ب، أو بحثوا عن علمھا وجّدواممن شاھدوا التنزيل، و وقفوا على اKسبا

ولھذا ف4 غرابة ان تنحصر الروايات المفيدة Kسباب النزول بالصحابة حصراً، Kنھم 

معرف�ة س�بب الن�زول أم�ر :(( شاھدوا التنزي�ل وعاص�روا ال�وحي، وب�ه ق�ال الس�يوطي م�ن ان

جھ��ة، لك��ن ] عل��ى ، وھ��و ص��حيح م��ن ھ��ذه ال)3())يحص��ل للص��حابة بق��رائن تحت��ف بالقض��ايا 

سبيل ا]طراد والتسليم بل يجب إخضاعھا إلى علم الج�رح والتع�ديل وقواع�د اKخ�ذ بالح�ديث 

  .والرواية، كي تصل إلى مقام الحجية

ومن تلك الطرق م�ا يس�عى المفس�ر لتحص�يلھا؛ Kن�ه يتوق�ف فھ�م اyي�ة عل�ى معرف�ة س�بب  -4

فَا َوالْ  �:نزولھا، كما في قوله تعالى ِ فََم�ْن َح�جَّ اْلبَْي�َت أَِو اْعتََم�َر ف4�َ إِنَّ الصَّ َمْرَوةَ ِمْن َشَعائِِر هللاَّ

َ َش��اِكٌر َعلِ��يٌم  َع َخْي��راً فَ��إِنَّ هللاَّ َف بِِھَم��ا َوَم��ْن تََط��وَّ ، ف��ان اyي��ة )158/البق��رة( 	ُجَن��اَح َعلَْي��ِه أَْن يَطَّ��وَّ

ن دون أن تص�رح بوج�وب رّكزت على نفي ا6ثم والحرمة عن السعي بين الصفا والمروة، م

ذلك أو اباحته؟ ولتعيين المراد ]بد من معرفة سبب نزول ھذه اyية وھ�و ان بع�ض الص�حابة 

د د، فھ�ي اذن بص�)4(تأثموا من السعي بين الصفا والمروة Kنه من عمل الجاھلية فنزلت اyي�ة

                                                
  .50-1/46:التحرير والتنوير، ابن عاشور) ظ( )1(
  .4/أسباب النزول، الواحدي )2(
  .1/115:ا6تقان، السيوطي )3(
  .1/406:العجاب في بيان اKسباب، ابن حجر العسق4ني) ظ( )4(
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الش��عائر  نف��ي فك��رة ا6ح��راج والت��أثم م��ن أذھ��ان الص��حابة وا6ع��4ن ان الص��فا والم��روة م��ن

  .)1(اتھاقوليس السعي بينھما من فعل الجاھلية واخت4

، ف�ان المطل�ع عل�ى كت�ب التفاس�ير )نزل�ت ف�ي ك�ذا :( ربما يتعين س�بب الن�زول م�ن ق�ولھم -5

اذا أرادوا ذك�ر س�بب ن�زول اyي�ة،  عت�ادواوخاصة الكتب الجامعة Kسباب النزول يج�د انھ�م ا

ال الصحابة لھذا التعبير وكون المفھ�وم من�ه م�ا يفھ�م نزلت في كذا، والظاھر ان استعم: قولھم

دفعھ�م عل�ى المحافظ�ة عل�ى ھ�ذه العب�ارة عن�د بي�ان ) السبب ف�ي ن�زول اyي�ة ك�ذا ( من قولھم 

  .)2(يستعمل فيما يناسب السببية والربط) في(ويؤيد ذلك ان الحرف  .أسباب النزول

ة المتق��دم، فھ��و ل��ه وجھ��ة نظ��ر أخ��رى ف��ي ق��ول الص��حاب) ھ��ـ794ت(ولك��ن الزكش��ي 

نزل�ت ھ�ذه اyي�ة ف�ي ك�ذا، فان�ه يري�د انھ�ا : عادة الصحابة والتابعين أن أحدھم اذا قال:(( يرى

تتضمن ھذا الحكم؛ ] ان ھذا كان الس�بب ف�ي نزولھ�ا، فھ�و م�ن ج�نس ا]س�تد]ل عل�ى الحك�م 

  .)3())باyية ] من جنس النقل لما وقع 

ھ��و معھ��ود م��ن علم��اء الق��رآن  م��ا وي��رى الباح��ث ان ق��ول الزركش��ي ھ��ذا ھ��و خ��4ف

صين بأسباب نزول آياته، فانھم ملتزمون في الغالب بعكس ما ذھب اليه الزركشي، صختوالم

ان اyي�ة نزل�ت ف�ي ك�ذا، انم�ا ھ�و لتبي�ين القض�ايا الواقع�ة والوق�ائع : إذ ان ف�ي ق�ول الص�حابي

  .الحادثة، و] مجال لحمله على ا]ستد]ل، وإنما ھو الرواية والنقل

نزل�ت ف�ي :( نعم يمكن الجمع بين القول اKول وقول الزركشي بتس�اويھما، فف�ي ق�ولھم

. ل4ستد]ل مساٍو ]حتمال كون�ه س�بب الن�زول، و] موج�ب لكون�ه أظھ�ر ف�ي ا]س�تد]ل) كذا 

يراد به أخرى وتارة  ، نزلت في كذا تارة يراد به سبب النزول: ان في قولھم: وبعبارة أخرى

                                                
ن والمفسرون في حكم السعي فم�ن جعل�ه ركن�ا يبط�ل الح�ج م�ن دون�ه، وھ�و اختلف الفقھاء واKصوليو )1(

فرائ��د +  199/زب��دة البي��ان، ا]ردبيل��ي+  8/134:ت��ذكرة الفقھ��اء، الع4م��ة الحل��ي) ظ. (اKمامي��ةم��ذھب 
أحك���ام الق���ران، ) ظ(وت���ابعھم عل���ى ذل���ك مال���ك، والش���افعي، واحم���د، . 1/148:اKص���ول، اKنص���اري

بداي��ة المجتھ��د ونھاي��ة المقتص��د، اب��ن +  3/182:الج��امع Kحك��ام الق��ران، القرطب��ي+  1/116:الجص��اص
فيما ذھب الحنفية والظاھرية إلى ان السعي واجب وليس بركن ف4 يبطل الح�ج بترك�ه، ب�ل . 1/276:درش

الج��امع Kحك��ام +  8/77:المجم��وع، الن��ووي+  4/50:المبس��وط ، السرخس��ي) ظ. (علي��ه لم��ن ترك��ه دم
 والج�دير. 1/113:أص�ول السرخس�ي+  3/288:اKحكام، ابن حزم الظاھري+  2/183:القران، القرطبي

  .بالذكر ان جميعھم استدلوا بسبب نزول اyية، ولكن كل فھم من اللفظ معنى مختلفاً 
  .224/مغني اللبيب، ابن ھشام) ظ( )2(
  .1/32:البرھان، الزركشي )3(
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yعن�ي بھ�ذه : ية وان لم يكن السبب ف�ي نزولھ�ا، وإنم�ا ھ�و مقص�ودھا لم�ا نق�ولانه داخل في ا

  .)1(اyية كذا، و] تناقض في ذلك

انما ھي لبيان ت�اريخ نزولھ�ا ف�ي ) نزلت في كذا (أن قولھم ) ھـ606ت(فيما يرى الرازي  -6

يَا  �:تعالىذلك الوقت، و] يمكن ان يكون سببا لذلك النزول، جاء ذلك عنه عند تفسيره لقوله 

ى َم�ا فََعْل�تُْم أَيُّھَا الَِّذيَن آَمنُوا إِْن َجاَءُكْم فَاِسٌق بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَْن تُِصيبُوا قَْوم�اً بَِجھَالَ�ٍة فَتُْص�بُِحوا َعلَ�

 )2(بع�ث الولي�د ب�ن عقب�ة )ص�لى هللا علي�ه وآل�ه وس�لم(فان سبب نزولھا ھو أن النب�ي ). 6/الحجرات( 	نَاِدِميَن  

، )ص�لى هللا علي�ه وآل�ه وس�لم(ي المصطلق والي�اً ومص�دقاً ف�التقوه، فظ�نھم مق�اتلين، فرج�ع إل�ى النب�ي بنإلى 

با6يق�اع بھ�م، فنزل�ت اyي�ة، واخب�ر  )صلى هللا علي�ه وآل�ه وس�لم(فھّم الرسول ) انھم امتنعوا ومنعوا :( وقال

  .)3(انھم لم يفعلوا شيئا من ذلك )صلى هللا عليه وآله وسلم(الرسول 

وھذا جيد ان قالوا ب�ان اyي�ة نزل�ت ف�ي ذل�ك :(( قال الرازي عن سبب نزول ھذه اyية

الوقت، واما إن قالوا بأنھا نزل�ت ل�ذلك مقتص�راً علي�ه ومتع�دياً إل�ى غي�ره، ف�4، ب�ل نق�ول ھ�و 

وي�دل عل�ى ض�عف :(( ث�م ق�ال. )4())نزل عاماً لبيان التثبت وترك ا]عتماد على قول الفاس�ق 

لم  )صلى هللا عليه وآله وسلم(اني أنزلتھا لكذا، والنبي : انھا نزلت لكذا، ان هللا تعالى لم يقل: قولقول من ي

فغاي�ة م�ا ف�ي :(( ، ثم يختم ك4مه بقول�ه)5())ينقل منه انه بين ان اyية نزلت لبيان ذلك فحسب 

  .)6())لكالباب انھا نزلت في مثل ذلك الوقت وھو مثل التاريخ لنزول اyية نحن نصدق ذ

ب الن�زول ف�ي ان يق�ول هللا انه يحصر س�ب: اKول ،والذي يبدو من ظاھر ك4مه أمران

ذلك، واKم��ر ل��بنزولھ��ا  )ص��لى هللا علي��ه وآل��ه وس��لم(أنزل��ت اyي��ة لك��ذا، أو يص��ّرح الرس��ول : ش��أنهتع��الى 

  .فيه انه يعتبر في كون الشيء سبباً للنزول ان يكون مدلول اyية خاصاً به ] عموم: اyخر

                                                
محاس���ن التأوي���ل، ول���ي هللا +  24/29:روح المع���اني، اyلوس���ي+  1/116:ا6تق���ان، الس���يوطي) ظ( )1(

  .30-1/22:الدھلوي
بن عقبة بن أبي معيط بن أبي عم�رو ب�ن امي�ة ب�ن عب�د ش�مس، ويكن�ى أب�ا وھ�ب، وھ�و اخ�و  ھو الوليد )2(

وھ�و فاس�ق ب�نص ) رض(عثمان بن عفان ]مه، وكان عثمان قد و]ه الكوف�ة بع�د عزل�ه لعم�ار ب�ن ياس�ر 
، الطبق�ات الكب�رى) ظ. (	... إن ج�اءكم فاس�ق �:القران الكريم وإجماع المفسرين وقد نزل فيه قوله تعالى

التبي���ان، +  427/تفس���ير ف���رات الك���وفي) ظ(و 129/ا]خب���ار الط���وال، ال���دنيوري+  6/24:اب���ن س���عد
  3/308:تفسير السمرقندي+  8/305:الطوسي

  .261/أسباب النزول، الواحدي) ظ( )3(
  .28/118:مفاتيح الغيب، الرازي )4(
  28/119:مفاتيح الغيب، الرازي)5(
  .28/119:ن.م)6(
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انه حين يكون ھناك سبباً لمجيء الوحي ونزوله فمعناه أن هللا سبحانه : في اKول.. ويرد عليه

من أجل ذلك السبب، ف4 حاجة إلى التصريح منه عزوج�ل بأن�ه  )صلى هللا عليه وآله وس�لم(أوحى إلى نبيه 

ص�لى هللا (ع�ن النب�ي انزل اyية لكذا فھو من قبيل توضيح الواضحات، ولھذا ] تجد رواية واح�دة 

وأيض�اً ] تج�د و] . في سبب ن�زول اyي�ة؛ ]ن ذل�ك ك�ان معروف�اً م�ن قب�ل الص�حابة )عليه وآله وس�لم

أنزل�ت اyي�ة لك�ذا، : مورداً واحداً، كان تعيين سبب النزول على أساس تصريح الب�اري بقول�ه

  ؟ورسولهأفھل ينكر الرازي وجود أسباب النزول مطلقاً، لعدم ثبوت ذلك عن هللا 

وأط�رف ش�يء اس�تد]له عل�ى ض�عف ق�ول م�ن :(( قول�هبوأورد عليه المحقق الطھران�ي       

ل�م  )ص�لى هللا علي�ه وآل�ه وس�لم(والنب�ي . اني أنزلتھا لك�ذا: ان هللا تعالى لم يقل) انھا نزلت في كذا (   :يقول

ن�زول اyي�ة عن�د  فان فھم ھذا المعنى ] ينحصر في ما ذكره بل مج�رد. ينقل عنه انه بين ذلك

  .)1())الواقعة مع انطباقھا عليه يكفي في استفادة ھذا المعنى 

أن عم�وم اyي�ة لغي�ر الواقع�ة، ] ين�افي ك�ون تل�ك الواقع�ة ھ�ي ي�رد علي�ه : واKمر الث�اني      

السبب لنزولھا، فان السبب ليس معناه المورد الخاص المنفرد ال�ذي ] يتك�رر، ب�ل ق�د يتك�رر 

الوق�ائع ف�ي زم�ان ن�زول اyي�ة كثي�رة، م�ع ان ذك�ر ( اyية وشمول موض�عھا، ف�ان تبعاً لعموم 

المقارنات لنزول اyيات ] معنى له، بل نزول اyية الواقعة ] معنى له، ا] انھا المعني�ة بھ�ا، 

  .)2()ولو على وجه العموم 

واي��ات ران الط��رق المثبت��ة لن��زول اyي��ات تنحص��ر ف��ي أخب��ار و: وخ4ص��ة م��ا تق��دم

لص��حابة ال��ذين ش��اھدوا ال��وحي وعاص��روا نزول��ه، وعاش��وا الوق��ائع والح��وادث وظروفھ��ا، ا

  .والتابعين اyخذين منھم، والعلماء المتخصصين فيھا

ان رواي�ات الص�حابة تل�ك ] يمك�ن ع�ّدھا  عل�ى والجدير بالذكر ان ھناك من اعت�رض

، وربم�ا تفق�د )3(إنم�ا ھ�ي م�ن الموقوف�ات، و)ص�لى هللا علي�ه وآل�ه وس�لم(من الروايات المتصلة سنداً ب�النبي 

  .حجيتھا تبعاً لذلك

                                                
  .258/ھرانيمحجة العلماء، الط )1(
  258/ن.م )2(
، ت���دريب ال���راوي، )م���ا روي ع���ن الص���حابي م���ن ق���ول أو فع���ل أو تقري���ر :( الح���ديث الموق���وف ھ���و )3(

مذاھب ا6س4ميين في عل�وم الح�ديث، أس�تاذنا +  41/علوم الحديث، ابن ص4ح) ظ+ ( 1/184:السيوطي
  .222/الدكتور حسن الحكيم
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ان الصحابي انما يذكر من أسباب النزول ما حض�ره : ولكن يمكن توجيه اKمر بالقول

وشھده، أو نقله عمن كان كذلك، فيكون ك4مه شھادة عن علم حسي وقضية مش�اھدة، وواقع�ة 

ي��ات المقبول��ة ف��ي أس��باب الن��زول ق��ال نزل��ت فيھ��ا اyي��ة، وھ��ذا ھ��و الق��در المت��يقن م��ن الروا

و] يحل القول في أسباب النزول ا] بالرواية والسماع ممن ش�اھدوا ):(( ھـ468ت(الواحدي 

اذن فم��ا ي��ذكره الص��حابي ف��ي ب��اب . )1())التنزي��ل ووقف��وا عل��ى اKس��باب وبحث��وا ع��ن علمھ��ا 

ھم عل��ى أس��بابھا الن��زول انم��ا يك��ون ع��ن عل��م وج��داني حص��ل عن��دھم بمش��اھدة الوق��ائع ووق��وف

فيكون اخبارھم عنھا من باب الشھادة، ] من باب الرواية والحديث حتى تطب�ق عل�يھم قواع�د 

  .علم الجرح والتعديل

، أو )2(أن تكون رواياتھم حجة عن�د م�ن يق�ول بعدال�ة الص�حابي المطلق�ة من ف4بد اذن

فھ�ي م�ن قبي�ل رواي�ة  )ل�ه وس�لمصلى هللا عليه وآ(من دون حاجة إلى رفعھا إلى النبي  )3(خصوص بعضھم

الت��ي ش��اھدوھا وحض��روا ص��دورھا من��ه، فنقلوھ��ا  )ص��لى هللا علي��ه وآل��ه وس��لم(الص��حابة Kفع��ال الرس��ول 

  .)صلى هللا عليه وآله وسلم(بخصوصياتھا، فھي حجة با6جماع من دون حاجة إلى رفعھا إلى النبي 

 )4(ف�اً وإنم�ا ھ�و مس�ندھذا فض4 عن اعتبار بعضھم حديث الصحابي ح�ديثاً ل�يس موقو

ليعلم طالب الحديث أن تفسير الصحابي الذي شھد الوحي :(( مرفوع، قال الحاكم النيسابوري

  .)5())حديث مسند  -يعني البخاري ومسلم-والتنزيل عند الشيخين 

وخ4صة ما تقدم توصل البحث إلى انحصار طريق معرفة أسباب النزول باKخذ ع�ن 

د للواقع�ة ون�اقلي لقض�اياھا؛ ]ن أكث�ر اKس�باب المعروف�ة للن�زول الصحابة، بلحاظ انھم ش�ھو

انم���ا ھ���و م���ذكور ع���ن ط���ريقھم وم���أخوذ م���ن تفاس���يرھم، Kنھ���م الحاض���رون ف���ي الح���وادث 
                                                

  4/أسباب النزول، الواحدي )1(
البح��ر المح��يط ،اب��ن +  448، 4/74:وافق��ات، الش��اطبيمال) ظ(ب أبن��اء العام��ة والجمھ��ور، وھ��و م��ذھ )2(

  .1/97:مذكرة أصول الفقه، الشنقيطي+  2/475:عطيه
وھو مذھب اKمامية، فان قبول رواية الصحابي عندھم متوقفة على عدالته واثبات عدالته ] تكون من  )3(

عه إل�ى قواع�د الج�رح والتع�ديل ك�أي راٍو آخ�ر م�ن دون ، ب�ل ]ب�د م�ن خض�و)ص(جھة مصاحبته للنب�ي 
دراسات +  166/معارج اKصول، المحقق الحلي+  1/474:الذريعة، السيد المرتضى) ظ(خصوصية له 

  .33/عبد الھادي الفضلي. أصول الحديث، د+  52/في الحديث والمحدثين، ھاشم معروف الحسني
أو ما أضيف إل�ى المعص�وم م�ن ق�ول أو فع�ل أو تقري�ر ) ص(ھو المرفوع إلى النبي :( الحديث المسند )4(

حس��ن . م��ذاھب ا6س��4ميين، د) ظ(و 30/الدراي��ة، الش��ھيد الث��اني) س��واء ك��ان متص��4ً أم ك��ان منقطع��ا 
  220/الحكيم

ت��دريب ال��راوي، +  1/61:تفس��ير الثع��البي، الثع��البي) ظ(، و2/258:المس��تدرك، الح��اكم النيس��ابوري )5(
  .107/السيوطي
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والمشاھدون للوحي والمعاصرون لنزوله، فلو شددنا التمسك بقواع�د عل�م الرج�ال ومص�طلح 

ك إلى سد باب ھذا العلم وان�دثاره عل�ى قناھا على روايات أسباب النزول Kدى ذلالحديث وطبّ 

  .أھميته التي أوضحھا البحث في المقدمة

ف4 يمكن أن يعدوا م�ن الص�حابة فيعتم�د عل�يھم ف�ي  )صلى هللا عليه وآله وس�لم(واما أھل بيت النبي 

وقائع وحوادث أسباب النزول وذلك Kنھم ھم أھل ال�نص و] يمك�ن لعل�م الج�رح والتع�ديل ان 

ص�لوات هللا ( من قريب و] من بعيد، فك4مھم حق ] ريب فيه ان صح نقله عنھم يتناولھم ] 

  .)عليھم 

  :قواعد أسباب النزول الفرعية عند المفسرين واiصوليين -ثالثا

ھناك قواعد مش�تركة Kس�باب الن�زول ح�اول الباح�ث التقاطھ�ا م�ن خ�4ل اس�تقراء كلم�ات 

وھي تدخل في عمل المفسر م�ن حي�ث محاولت�ه  -مفسرين وأصوليين-العلماء في حنايا كتبھم 

لكشف المراد من آي الذكر الحكيم، وفي عمل اKصولي بلحاظ استنباطه للحك�م الش�رعي م�ن 

النصوص، ولكنھا مما يجب عل�ى الف�ريقين مراعاتھ�ا ف�ي تفس�ير ال�نص القرآن�ي للكش�ف ع�ن 

  :مراد هللا تعالى أو ]ستنباط اKحكام الشرعية، ومن ھذه القواعد

  

  

  

  .العبرة بعموم اللفظ ] بخصوص السبب - 1

عل�ى أن اyي��ة اذا نزل��ت بس�بب خ��اص وك��ان  )1(يمك�ن للباح��ث أن يس�جل اتف��اق المفس��رين

اللفظ فيھ�ا عام�اً، ف�العبرة بعم�وم اللف�ظ ] بخص�وص الس�بب، ف�4 يُتقي�د بالم�دلول القرآن�ي ف�ي 

  .نطاق السبب الخاص للنزول أو الواقعة التي نزلت اyية بشأنھا

إذ ) ھ�ـ774ت(ينقل�ه لن�ا اب�ن كثي�ر ھذا ا6جم�اع م�ن المفس�رين عل�ى حجي�ة ھ�ذه القاع�دة و

، وجع��ل )1())فاKخ��ذ بعم��وم اللف��ظ ] بخص��وص الس��بب عن��د الجم��اھير م��ن العلم��اء :(( ق��ال
                                                

تفس�ير +  3/140:تفس�ير النس�في+  9/454:مجمع البيان، الطبرس�ي+  1/285:التبيان، الطوسي) ظ( )1(
ارش��اد العق��ل الس��ليم، أب���و +  1/622:البح��ر المح��يط ،أب��و حي���ان+  2/313:الق��ران العظ��يم، اب��ن كثي���ر

ان، أضواء البي+  65/تيسير الكريم، ناصر السعدي+  5/146:روح المعاني، اyلوسي+  2/217:السعود
. 42/علوم الق�ران، محم�د ب�اقر الحك�يم+  3/19:البرھان في علوم القران، الزركشي+  2/359:الشنقيطي

  .على سبيل المثال ] الحصر
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صاحب أض�واء البي�ان لھ�ذه القاع�دة أص�4ً م�ن الس�نة الش�ريفة فق�د تس�اءل ع�ن ال�دليل ف�ي ان 

: س�ئل عم�ا معن�اه )ص�لى هللا علي�ه وآل�ه وس�لم(ان النبي ( (:خصوص السبب، فأجابالعبرة بعموم اللفظ ] ب

ان العب��رة بعم��وم اللف��ظ ] : ھ��ل العب��رة بعم��وم اللف��ظ أو بخص��وص الس��بب؟ فأج��اب بم��ا معن��اه

إِنَّ اْلَحَسنَاِت يُْذِھْبَن  �:، وكان ذلك منه في معرض تفسيره لقوله تعالى)2())بخصوص السبب 

يِّئَاِت    .)3()114/ھود( 	السَّ

وھذا اKمر يمكن للمطلع إدراكه بيسر من خ4ل استد]]تھم حين ا]عتراض على م�دلول 

في مع�رض تفس�يره لقول�ه ) ھـ460ت(بعض اyيات القرآنية، ومن ذلك ما ورد عن الطوسي 

ل�ة عل�ى ان�ه ] وفي ذل�ك د]:(( ، إذ يقول)10/الممتحنة( 	..ِفرَو] تُْمِسُكوا بِِعَصِم اْلَكَوا.. �:تعالى

رة سواء كانت ذمية أو حربية، أو عابدة وثن، وعلى كل حال، Kنه ع�ام فايجوز العقد على الك

في جميع ذلك وليس Kحد ان يخ�ص اyي�ة بعاب�دة ال�وثن لنزولھ�ا بس�ببھم؛ ]ن المعتب�ر بعم�وم 

  .)5(، وقد وافقه على ذلك غير واحد من المفسرين)4())اللفظ ] بالسبب 

                                                                                                                                                  
  .2/313:تفسير القران العظيم، ابن كثير )1(
ع�ن اب�ن مس�عود، ان رج�4  5/215:وقد ج�اء ف�ي ص�حيح البخ�اري. 2/359:أضواء البيان، الشنقيطي )2(

ألي ھ�ذه؟ : ھذه اyية، قال الرجل:(( فذكر ذلك له فنزلت عليه) ص(من امرأة فأتى رسول هللا  أصاب قبلة
ومعن�ى ق�ول النب�ي ھ�ذا أن العب�رة بعم�وم ). لجمي�ع أمت�ي كلھ�م ( أو ) لمن عمل بھا من أمتي ):( ص(قال 

أوردھا بألفاظ فقد  12/177:جامع البيان، الطبري) ظ. (اللفظ ] بخصوص السبب وھو ما عناه الشنقيطي
  .متعددة وطرق مختلفة

سمعت رسول :( انه قال) ع(، بسنده عن أمير المؤمنين علي 79/220:ذكر المجلسي في بحار اKنوار )3(
تفس�ير ) ظ. (	إن الحس�نات ي�ذھبن الس�يئات  �يعن�ي )  -ھذه اyية-يقول أرجى آية في كتاب هللا ) ص(هللا 

  .7/91:الشيرازي اKمثل، مكارم+  203/أبي حمزة الثمالي
ويح�رم العق�د عل�ى الك�افرة وان : وقد ورد اجماع اKمامية عل�ى ذل�ك فق�ولھم. 9/585:التبيان، الطوسي )4(

غني�ة الن�زوع، اب�ن +  4/254:المبس�وط ،الطوس�ي) ظ. (خير بي�ان ل�ذلك. اختلفت جھات كفرھا حتى تسلم
فقھاء اKمامية م�ن ج�ّوز العق�د عل�ى وھناك من  2/68:منھاج الصالحين، السيستاني+  329/زھره الحلبي

م�ن +  292/الشيعة في الميزان، محم�د ج�واد مغني�ة+  8/243:الينابيع الفقھية، علي اصغر) ظ. (الكتابية
  .249/وائلي. فقه الجنس، د

  .2/314:فقه السنة، سيد سايق) ظ(واما مذھب الجمھور فانھم مجمعون على جواز ذلك،
تفس����ير غري����ب الق����ران، +  2/122:فق����ه الق����ران، الراون����دي+  9/454:مجم����ع البي����ان، الطبرس����ي )5(

فيما حصر بع�ض المفس�رين التح�ريم بالكتابي�ة الحربي�ة  19/241:الميزان، الطباطبائي+  512/الطريحي
أحك���ام الق���ران، اب���ن +  4/239:تفس���ير النس���في+  2/411:أحك���ام الق���ران، الجص���اص) ظ(والمش���ركة 

  .8/10:زيزاد الميسر، ابن الجو+  4/231:العربي
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ف�ي  )1(ي�رجح بن�اًء عل�ى ھ�ذه القاع�دة ق�و]ً م�ن اKق�وال المتع�ددة) ھـ537ت(في وھذا النس

إِنَّ الَّ�ِذيَن يَْرُم�وَن اْلُمْحَص�َناِت اْلَغ�اِف4ِت  �:ال�وارد ف�ي قول�ه تع�الى) المؤمن�ات(المراد من لفظ 

] ھ���ن جمي���ع المؤمن���ات، إذ العب���رة بعم���وم اللف���ظ :(( ، إذ يق���ول)23/الن���ور( 	... اْلُمْؤِمنَ���اتِ 

ج�اء بص�فة العم�وم وإخراج�ه م�ن ) المؤمن�ات(وھو الظاھر ]ن لفظ . )2())بخصوص السبب 

  .ھذه الصفة إلى التخصيص غير ممكن لعدم وجود القرينة الدالة على ذلك

ح�ين ق�ال ف�ي مع�رض تفس�يره لقول�ه ) ھ�ـ745ت(وغير بعيد عن ذل�ك م�ا فعل�ه أب�و حي�ان 

ِ أَْمَواٌت بَْل أَْحيَاٌء َولَِكْن ] تَْشُعُروَن َو] تَقُولُوا لَِمْن يُْقتَُل فِ  �:تعالى ):(( 154/البق�رة( 	ي َسبِيِل هللاَّ

نزل�ت ف�ي ش�ھداء ب�در، ك�انوا أربع�ة : وقي�ل. العم�وم) لم�ن يقت�ل ف�ي س�بيل هللا :( وظاھر قوله

عش��ر، و] يخص��ص ھ��ذا العم��وم بھ��ذا الس��بب، ب��ل العب��رة بعم��وم اللف��ظ ] بخص��وص الس��بب 

(()3(  

Kمذاھب ةصوليون فھم في ھذه القاعدة على ث4ثواما ا:  

فانه يرى جماعة من أھل اKص�ول ان ورود الع�ام عل�ى س�بب خ�اص  -وھو الغالب - : اKول

] يخرج��ه ع��ن عموم��ه، وان ا]عتب��ار ھ��و بعم��وم اللف��ظ ] بخص��وص الس��بب، فيك��ون الع��ام 

ام�ة ال�واردة ف�ي كت�اب شام4ً لسببه ولغيره ضمن كل ما ينطبق عليه؛ ]ن أكثر النصوص الع

وردت Kس��باب خاص��ة، وم��ع ذل��ك فق��د عم��ل بھ��ا  )ص��لى هللا علي��ه وآل��ه وس��لم(هللا تع��الى وس��نة نبي��ه محم��د 

  .)4(الصحابة على عمومھا ولم يقصروھا على سبب النزول

                                                
، نسب ھذا القول إلى ابن عب�اس، وقي�ل )ص(ھن أزواج النبي ) المؤمنات(فقد ورد في ان المراد منھا  )1(

مف�اتيح الغي�ب، +  18/99:جامع البيان، الطب�ري) ظ. (أريد به عائشة وحدھا، إذ قد قذفت في حادثة ا]فك
التنزي���ل وحق���ائق التأوي���ل،  م���دراك+  12/171:الج���امع Kحك���ام الق���رآن، القرطب���ي+  10/29:ال���رازي

  .وغيرھا. 2/454:دقائق التفسير، ابن تيمية+  143-3/140:النسفي
  .3/140:تفسير النسفي )2(
  .1/622:البحر المحيط ،أبو حيان )3(
 1/387:الفصول ف�ي اKص�ول، الجص�اص+  22/التذكرة بأصول الفقه، المفيد: على سبيل المثال) ظ( )4(

+   226/المستص�فى، الغزال�ي+  1/271:عدة اKص�ول، الطوس�ي+  1/197:الذريعة، السيد المرتضى+ 
ارش����اد الفح����ول، +  2/262:ش����رح الكوك����ب المني����ر، ا]س����حاقي+  251/الوافي����ة، الفاض����ل الت����وني

  .1/507:أجود التقريرات، الخوئي+  1/537:حقائق اKصول، محسن الحكيم+  1/199:الشوكاني
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اذا ورد لفظ العموم على سبب خاص لم يسقط عموم�ه، ):(( ھـ620ت(يقول المقدسي 

، ف�ي أوس ب�ن )1(م الشرع نزلت على أسباب، كنزول آية الظھاروكيف ينكر ھذا، وأكثر أحكا

  )3())في ھ4ل بن أمية، وھكذا  )2(الصامت، وآية اللعان

اللفظ العام اذا ورد بناًء على مسبب يجري عمومه (( ان): ھـ730ت(ويقول البخاري 

  .)4())عند عامة العلماء، سواء كان السبب سؤال سائل، أو وقوع حادثة

اط4ق�ه للس�بب اذا ك�ان س�ؤ]ً، فان�ه انم�ا ي�تم ذل�ك فيم�ا اذا  خاريك4م الب وي4حظ على

 )ص�لى هللا علي�ه وآل�ه وس�لم(كان جواب السؤال أعم من السؤال، كسؤالھم عن الوضوء بماء البحر وجوابه 

، فھنا ] خ4ف انه عام و] يخ�تص بالس�ائل، أو كم�ا م�ّر ف�ي )5(..))ھو الطھور ماؤه:(( بقوله

، إذ ق��ال الرج��ل ال��ذي )114/ھ��ود( 	إن الحس��نات ي��ذھبن الس��يئات  �:قول��ه تع��الىس��بب ن��زول 

، )6())لجمي�ع أمت�ي كلھ�م :(( )صلى هللا عليه وآل�ه وس�لم(ألي ھذه اyية؟ فقال : أصاب من امرأة أجنبية أمراً 

  .في ذلكمن السؤال، و] خ4ف  مّ عن السؤال بما ھو أع )صلى هللا عليه وآله وسلم(فقد جاء جواب النبي 

انھم�ا ذھب�ا إل�ى ان ) ھ�ـ204ت(والش�افعي ) ھـ179ت(نُقل عن مالك بن أنس : المذھب الثاني

العام يختص بسببه، فاللفظ قد يكون عاماً، ويق�وم ال�دليل عل�ى تخصيص�ه، ف�إذا ع�رف الس�بب 

قصر التخصيص على ماعدا صورته؛ ]ن دخول صورة السبب قطعي وأخرجھا إلى غيرھ�ا 

  .)7(نتھاد ] يمكجبا]

                                                
والذين يظاھرون من نسائھم ثم يع�ودون لم�ا ق�الوا فتحري�ر  �):3/ةالمجادل(يعني قوله تعالى في سورة  )1(

  .274/أسباب النزول، الواحدي) ظ( 	رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به وهللا بما تعلمون خبير 
وال�ذين يرم�ون أزواجھ�م ول�م يك�ن لھ�م ش�ھداء إ] أنفس�ھم  �):10-6/النور(يعني قوله تعالى في سورة  )2(

  .213/أسباب النزول، الواحدي) ظ. (وما بعدھا من اyيات. 	شھادات باz انه لمن الصادقين فشھادة أربع 
، والمقدسي ھو عبد هللا بن محمد ب�ن قدام�ة الجم�اعيلي الدمش�قي الحنبل�ي، فقي�ه 1/233:روضة الناظر )3(

) ظ(و). ھ�ـ620(وغيرھ�ا ت�وفي ف�ي دمش�ق س�نه ... المغن�ي، والمقن�ع: من أكابر الحنابلة له تصانيف منھ�ا
  .4/67:ا]ع4م، خير الدين الزركلي

  .2/265:كشف ا]سرار، البخاري )4(
، بسنده عن عبد هللا، عن أبي عن عبد الرحمن بن مال�ك ع�ن س�عيد ب�ن 2/227:أخرجه احمد في مسنده )5(

ھور ھو الط:(( قال في ماء البحر) ص(سلمة الزرقي، عن المغيرة بن أبي بردة عن أبي ھريرة عن النبي 
وذك���ره أيض���اً ال���دارمي ف���ي . ع���ن الوض���وء بم���اء البح���ر) ص(بع���د ان س���ألوه )) م���اؤه الح���4ل ميتت���ه 

، م�ن دون ذك�ر إس�ناده ا] ان�ه ب�نفس 77/6:والمجلسي في بحار اKن�وار. ، مع اخت4ف يسير1/186:سننه
  .اللفظ

  .من اKطروحة 198ص) ظ( )6(
، واyم����دي ف����ي 4/147:ي الموافق����ات، والش����اطبي ف����1/27:السرخس����ي ف����ي أص����وله: ذك����ر ذل����ك )7(

  .1/27:، وعبد القادر في تفسير بيان المعاني1/28:، والسيوطي في ا6تقان2/219:اKحكام
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نص��وص علي��ه مان ع��دم ج��واز إخ��راج الس��بب انم��ا ھ��و ]ج��ل ان��ه بمنزل��ة ال: وفي��ه

المقطوع به، فھ�و داخ�ل ف�ي الخط�اب قطع�اً، والك�4م ف�ي ان�ه بي�ان ل�ه ولغي�ره إذ ] يج�وز ان 

يس��أل ع��ن ش��يء فيجي��ب ع��ن غي��ره، ولك��ن يج��وز أن يجي��ب عن��ه وع��ن غي��ره، فالع��ام اذن ] 

ك�ان عام�اً ف�ي الس�بب وغي�ره لفات�ت المطابق�ة ب�ين الج�واب  ان اللف�ظ ل�و: وقي�ل.يختص بس�ببه

  .)1(والسؤال، فان من شرط الجواب ان يكون مطابقاً للسؤال

ان المطابق��ة انم��ا تحص��ل بإف��ادة مقتض��ى ):(( ھ��ـ1231ت(وأورد علي��ه المحق��ق القم��ي      

ف�ان ش�مول : ، وبعب�ارة أخ�رى)2())السؤال والزيادة ] تنفي ذل�ك م�ع م�ا في�ه م�ن كث�رة الفائ�دة 

العموم لغير موضوع السؤال مما ھو معلوم ومسموح به مع ما في�ه م�ن كث�رة الفائ�دة ف�ي عل�م 

 	َوَم�ا تِْل�َك بِيَِمينِ�َك يَ�ا ُموَس�ى  �:)علي�ه الس�4م (أسباب الن�زول، فف�ي س�ؤاله س�بحانه وتع�الى لموس�ى 

قَ�اَل ِھ�َي َعَص�اَي  �: -تنزي�ل بم�ا حك�اه ال -على قدر الج�واب فق�ال  )عليه الس4م (زاد موسى ) 17/طه(

أُ َعلَْيھَا َوأَھُشُّ بِھَا َعلَى َغنَِمي َولَِي فِيھَا َمآِرُب أُْخَرى فليس ف�ي الزي�ادة ع�دم ). 18-/طه( 	  أَتََوكَّ

    .مطابقة الجواب للسؤال، بل الجواب قد طابق السؤال وزاد عليه

ص به، وان كان السبب ھ�و وق�وع يرى ان السبب ان كان سؤال سائل يخت: والمذھب الثالث  

  .)3(حادثة ف4 يختص الحكم بسببه

ان ضعفه ظاھر؛ إذ ليس كل سؤال يكون جوابه مختص بالسائل فحسب، فف�ي قول�ه .. وفيه    

، فھ�و وان ك�ان الس�ؤال م�ن )44/اKع�راف( 	فَھَْل َوَجْدتُْم َما َوَع�َد َربُُّك�ْم َحقّ�اً قَ�الُوا نََع�ْم   �:تعالى

يفي�د العم�وم، والجم�ع اذا قوب�ل ب�الجمع ي�وزع الف�رد عل�ى ( إل�ى أھ�ل الن�ار ا] أن�ه أھل الجنة 

، ف�4 مج�ال )4()الفرد، وكل فريق من أھ�ل الجن�ة ين�ادي م�ن ك�ان يعرف�ه م�ن الكف�ار ف�ي ال�دنيا

  .]ختصاص الجواب بالسؤال فحسب

ف��ي حادث��ة  كم�ا أن الح��وادث ق��د تخ�ص بع��ض ا]ف��راد وان ك�ان اللف��ظ عام��اً، كقول�ه تع��الى    

َك�اةَ  �:التصدق بالخاتم �4ةَ َويُْؤتُ�وَن الزَّ ُ َوَرُسولُهُ َوالَِّذيَن آَمنُ�وا الَّ�ِذيَن يُقِيُم�وَن الصَّ إِنََّما َولِيُُّكُم هللاَّ

                                                
ق���وانين اKص���ول، +  1/314:اق���ينرمس���تند الش���يعة، ال+  2/267:كش���ف ا]س���رار، البخ���اري) ظ( )1(

  .109/السنة في الشريعة، محمد تقي الحكيم+  303/القمي
  .وما بعدھا 2/218:اKحكام، اyمدي) ظ(و. K/303صول، القميقوانين ا )2(
ارش����اد الفح����ول، +  4/28:البح����ر المح����يط ،الزركش����ي+  2/265:كش����ف ا]س����رار، البخ����اري) ظ( )3(

  .133:الشوكاني
  .14/83:مفاتيح الغيب، الرازي )4(
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، فانھا ب4 شك ] تفيد العموم وإنما ھي مختصة بشخص ا6مام عل�ي )55/المائدة( 	 َوھُْم َراِكُعونَ 

ص��دق بخاتم��ه وھ��و راك��ع، ول��و كان��ت تفي��د العم��وم، Kص��بح ك��ل م��ن يتص��دق ال��ذي ت )علي�ه الس��4م (

  .)1(بخاتمه مما يجب طاعته والتسليم له، وھو غير معقول

وخ4ص��ة م��ا تق��دم ف��ان المفس��رين واKص��وليين متفق��ون عل��ى أن ھ��ذه القاع��دة ] يمك��ن      

إنم�ا ول�يكم  �:الىتطبيقھا على ما كان له دليل قاطع على انحصار المصداق كم�ا ف�ي قول�ه تع�

، فانھ�ا )55/المائ�دة( 	هللا ورسوله والذين آمنوا يقيمون الص4ة ويؤتون الزكاة وھ�م راكع�ون 

  .حين تصدق بخاتمه وھو راكع )عليه الس4م (رة في ا6مام علي بن أبي طالب ومحص

�ا �:ويمكن تطبيقھا على الغالب في اKحك�ام الش�رعية كقول�ه تع�الى �اِرُق َوالسَّ ِرقَةُ َوالسَّ

ُ َعِزيٌز َحِكيمٌ  ِ َوهللاَّ   .)2()38/المائدة( 	فَاْقطَُعوا أَْيِديَھَُما َجَزاًء بَِما َكَسبَا نََكا]ً ِمَن هللاَّ

يَْحَس�ُب  الَِّذي َجَم�َع َم�ا]ً َوَع�دََّدهُ۞ َوْيٌل لُِكلِّ ھَُمَزٍة لَُمَزٍة۞ �:وفي العقائد كقوله تعالى

ا] انھ��ا  )3(، ف��ان ھ��ذه اyي��ة وان كان��ت نازل��ة ف��ي أمي��ة ب��ن خل��ف)3-1/م��زةالھ( 	أَنَّ َمالَ��هُ أَْخلَ��َدهُ 

جارية في كل من كانت فيه ھذه اKوصاف؛ وذلك ]ن القران كت�اب ع�ام دائ�م ] يتقي�د بزم�ان 

ان القرآن ح�ي ] :(( )عليھما الس�4م(أو مكان و] يختص بقوم أو حادثه خاصة، قال أبو جعفر الباقر 

] تموت، فلو كانت اyية اذا نزلت في اKقوام، وم�اتوا مات�ت اyي�ة، لم�ات  يموت، واyية حية

  .)4())ولكن ھي جارية في الباقين كما جرت في الماضين ، القرآن

  :تحديد الحكم الوارد في النص القرآني -2

م��ن القواع��د المش��تركة ب��ين علم��اء التفس��ير وعلم��اء اKص��ول ھ��ي ان��ه ق��د يك��ون س��بب 

  .ق دائرة الحكم، ولو كان اللفظ قاب4 للتعميمالنزول موجباً لضي

                                                
تح��ف +  3/559:التبي��ان، الطوس��ي+  2/47:تفس��ير الس��معاني+  133/أس��باب الن��زول، الواح��دي) ظ( )1(

  .434/العقول، الحراني
ومع ھذا فان حكمھ�ا ) نزلت في طعمه بن ابيرق سارق الدرع :( 120/قال الواحدي في أسباب النزول )2(

  .عام يشمل كل سارق وسارقة
لب���اب النق���ول، ) ظ(، ان ھ���ذه اyي���ة نزل���ت ف���ي امي���ة ب���ن خل���ف و2/122:ذك���ر الواح���دي ف���ي تفس���يره )3(

  .234/السيوطي
كنت يوم�اً م�ن اKي�ام عن�د أب�ي : ، رفعه عن عبد الرحيم القصير قال2/203:العياشي في تفسيرهأورده  )4(

  .الحديث)... ع(جعفر 
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َ َواِس��ٌع َعلِ��يٌم  �:فف��ي قول��ه تع��الى ِ إِنَّ هللاَّ ِ اْلَمْش��ِرُق َواْلَمْغ��ِرُب فَأَْينََم��ا تَُولُّ��وا فَ��ثَمَّ َوْج��هُ هللاَّ َّzَِو	 

انك�م اذا :(( ف�ي تفس�يرھا )2()ھـ548ت(والطبرسي  )1()ھـ310ت(، أورد الطبري )115/البقرة(

تم ان تص��لوا ف��ي المس��جد الح��رام فق��د جعل��ت لك��م اKرض مس��جداً ف��ي أي بقع��ة ش��ئتم م��ن نع��م

ھم ھ�ذا وظ�اھر اyي�ة يفھ�م ان المص�لي ] يج�ب علي�ه اس�تقبال القبل�ة م، ومن ك4 )3())بقاعھا 

] يخف�ى ان عم�وم اyي�ة يقتض�ي ج�واز ):(( ھـ543ت(سفراً كان أو حضراً، قال ابن العربي 

، وھو ما يدل عليه ظاھر اللفظ ال�ذي يب�يح )4())المشرق والمغرب بكل حال التوجه إلى جھتي

الص4ة من دون استقبال القبلة في كل ح�ال، ولك�ن عن�د م4حظ�ة أس�باب الن�زول الت�ي وردت 

أدرك العلماء انھا مختص�ة بإباح�ة الص�4ة عل�ى الراحل�ة، أو عن�د التحيّ�ر، أو  )5(في ھذه اyية

تحك��م بص��حة الص��4ة قب��ل تحوي��ل القبل��ة م��ن بي��ت المق��دس إل��ى ف��ي الص��لوات المندوب��ة، أو 

  .)6(الكعبة

 )7(فيما حدد الجصاص حكم اyية في الخوف والسفر مفيداً من مدلول آية تحويل القبل�ة

وظاھر اyية يقتض�ي ج�واز التوج�ه إل�ى س�ائر الجھ�ات، ا] :(( نزول، بقولهالوسبب  )7(القبلة

يقتضي ل�زوم التوج�ه الي�ه حتم�اً  	جد الحرام فول وجھك شطر المس �:انه لما كان قوله تعالى

، مستعم4 في حالتي الخوف والسفر للتنق�ل عل�ى 	فأينما تولوا فثم وجه هللا  �:كان قوله تعالى

وان�ا أص�لي حي�ث :(( ، ثم يؤيد ك4مه المتقدم بقول ابن عمر في سبب نزول اyي�ة)8())الراحلة

                                                
  .1/107:تفسير البغوي+  1/151:تفسير السمرقندي+  1/700:جامع البيان، الطبري) ظ( )1(
  1/142:جوامع الجامع، الطبرسي) ظ( )2(
  1/142:ن .م )3(
  .، وقد ذكر سبعة أقوال في سبب نزول اyية المزبورة1/54:العربي أحكام القران، ابن )4(
: أي 	فأينم�ا تول�وا ف�ثم وج�ه هللا  �نزل�ت فين�ا : ، ان ابن عمر قال23/أورد الواحدي في أسباب النزول )5(

، ذك��ر م�ن طري��ق اش��عث 27/وف�ي لب��اب النق��ول، الس�يوطي. ص�ل حي��ث توجھ�ت ب��ك راحت��ك ف�ي التط��وع
في سفر ) ص(كنا مع النبي : بد هللا، عن عبد هللا بن عامر بن ربيعه عن أبيه قالالسمان عن عاصم عن ع

في ليلة مظلمة فل�م ن�در أي�ن القبل�ة، فص�لى ك�ل رج�ل من�ا عل�ى حال�ه فلم�ا أص�بحنا ذكرن�ا ذل�ك لرس�ول هللا 
الح�ديث غري�ب :( ان�ه ق�ال 4/274:والحديث ضعيف إذ ج�اء ع�ن الترم�ذي ف�ي س�ننه. ، فنزلت اyية)ص(

  ).ث يضعف الحديث واشع
  .1/421:التبيان، الطوسي) ظ( )6(
قد نرى تقلب وجھك في السماء فلنولين�ك قبل�ة ترض�اھا ف�ول وجھ�ك ش�طر المس�جد  �:يعني قوله تعالى )7(

  )144/البقرة( 	.. الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوھكم شطره
  2/290:أصول السرخسي) ظ(، و2/263:الفصول في اKصول، الجصاص )8(
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  .)1())وقال في ھذا نزلت ھذه اyية  	اyية. .وz المشرق�توجھت بي راحلتي تطوعاً، ثم ت4 

  :ويستنج الباحث من جميع ما تقدم ما يأتي

ان مفھوم أسباب النزول لم يتعرض له العلم�اء المختص�ون ق�ديماً وح�ديثا، وإنم�ا عن�ي ب�ه  - 1

المتأخرون من المفسرين، ولم يحدد اKصوليون مفھوم أسباب النزول ما يسمح ب�القول ان 

  .ى علم أسباب النزول أكثر وضوحاً من رؤية اKصوليينرؤية المفسرين إل

عل��ى ان Kس��باب الن��زول فوائ��د ھام��ة تع��ين ف��ي  ھم��ا متف��قيالمفس��رين واKص��وليين كلان  - 2

 .الكشف عن مراد هللا تعالى من ك4مه وفي الوصول إلى الحكم الشرعي وتحديده

وھ��ي تنحص�ر ف��ي ان لمعرف�ة أس�باب الن��زول طرق�اً اتف��ق عليھ�ا المفس��رون واKص�وليون  - 3

اخب���ار ورواي���ات الص���حابة ال���ذين ش���اھدوا ال���وحي وعاص���روا نزول���ه وعاش���وا الوق���ائع 

 .والحوادث وظروفھا

ان ھناك قواعد Kسباب الن�زول مش�تركة ب�ين المفس�رين واKص�وليين، وھ�م متفق�ون عل�ى  - 4

حجيتھا وإمكان تطبيقھا على النصوص القرآنية وتجلية مقاصدھا وفھ�م معناھ�ا، أو تحدي�د 

 .تضييق الحكم الوارد فيھاو

ان اتفاقاً واقعاً بين المفسرين واKصوليين على ان قاعدة العبرة بعموم اللفظ ] بخصوص  - 5

الس��بب، ] يمك��ن تطبيقھ��ا عل��ى م��ا ك��ان ل��ه دلي��ل ق��اطع عل��ى انحص��ار المص��داق م��ن 

النصوص القرآنية وغيرھ�ا، ويمك�ن تطبيقھ�ا عل�ى م�ا ورد فيھ�ا م�ن اKحك�ام الش�رعية أو 

  .قائدالع

  القراءات عند المفسرين وأ�صولين:ثانياً 

لق��راءات القرآني��ة فوائ�د عظيم��ة ]يمك��ن Kي ع��الم متخص��ص لينبغ�ي الش��ك ف��ي أن  ]

اKستغناء عنھا بل يجب عليه اKلمام بھ�ا وأتبّ�اع أص�حھا إْذ ب�ذلك ص�يانة الكت�اب العزي�ز ع�ن 

غ بعل��م التفس��ير م��ن حي��ث أف��ادة التحري��ف والتغي��ر وم��ا ب��ه م��ن اKرتب��اط الوثي��ق واKث��ر الب��ال

  .المعاني من وجوه القراءات التي تعين في توضيح المعنى المراد من بعض اyيات القرآنية 

و] تقتص��ر أھمي��ة ھ��ذا العل��م عل��ى التفس��ير ب��ل ھ��و ق��د أث��رى علم��ي اKص��ول والفق��ه 

لعلم�اء تس�تنبط لم ت�زل ا((  )1(:بالوجوه المتعددة في استنباط اKحكام الشرعية ،قال الدمياطي 

                                                
 .3/150:اKحكام، اyمدي) ظ(، و2/263:ن .م )1(
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فالقراءة تعين اKص�وليين ف�ي  )2())ة اyخرمن كل حرف يقرأ به قارئ معنى ]يوجد في قراء

  .الشريعة استنباط ا]حكام الشرعية وھي منارھم في ا]ھتداء الى مقاصد 

  :ن الدراسة في ھذا البحث سوف تتناول المفردات اyتية اوبناًءعليه ف

  .ة وا]صط4ح تحديد مفھوم القراءات في اللغ - 1

بيان رأي المفس�رين وا]ص�ولين ف�ي ت�واتر الق�راءات وع�دمھا وم�ا م�دى حجيتھ�ا ف�ي  - 2

  . ا]ستد]ل 

  :مفھوم القراءات القرآنية  :او�ً 

يخفى على المطلع اللبيب ،أن علم القراءات ھو من أقدم العلوم ا6س4مية نشأةً وعھداً ،  ]

ين كان حفظ الق�رآن وقراءت�ه،ثم لم�ا أختل�ف الن�اس تعلمه المسلمون من علوم الد إذ أن أول ما

ه مس���ت الحاج���ة ال���ى عل���م ق���راءة الق���رآن ال���ذي عن���ي ب���ه ظ���ف���ي ق���راءة الق���رآن وض���بط ألفا

عناي��ة فائق��ة ؛Kرتباط��ه بتفس��ير ال��نص القرآن��ي والكش��ف ع��ن معاني��ه ،وم��ثلھم  )3(المفس��رون

واس�تنباطه م�ن اyي�ات للوص�ول إل�ى الحك�م الش�رعي  تاKصوليون ، الذين اس�تدلوا ب�القراءا

على ح�د أط4ع�ه -وعلى الرغم من ذلك لم يعثر الباحث .  )1(المباركة ذات اKحكام الشرعية 

عن�د الف�ريقين ، وذل�ك أم�ا Kنھ�ا معروف�ة عن�دھم عل�ى  –الق�راءات –على تعريف لھ�ذا العل�م -

ن العلم�اء ال�ذي البداھة و] يرون داعياً لتحديد مفھومھا ا]صط4حي أو أنھ�م اكتف�وا بتعريف�ات

ص�ين بعل�وم الق�رآن ، وعلي�ه ف�أن البح�ث ھھن�ا س�وف صنفوا في الق�راءات ، وبع�ض المتخص

  . يقتصر على ذكر تعريفات أولئك اKع4م على وجه الخصوص 

                                                                                                                                                  
ھو محمد بن احمد البناء الديمياطي الشافعي ،صنف تصانيف متعددة وج�اور بالمدين�ة حت�ى ت�وفي بھ�ا  )1(

  1/20:أيضاح المكنون ، اسماعيل باشا ) ظ) (ھـ1116(سنة 
 .5/اتحاف فض4ء البشر في قراءات ا]ربعة عشر ، الدمياطي  )2(
/ حق�ائق التأوي�ل ، الش�ريف الرض�ي ) ظ.(يخلو تفسير من تفاسير المس�لمين م�ن عل�م الق�راءات ]يكاد  )3(

أحك��ام +  5/192تفس��ير الثعلب��ي +  1/20:مجم��ع البي��ان ، الطبرس��ي +  1/8: التبي��ان ،الطوس��ي + 146
 .وغيرھم.1/9: أبن الجوزي : زاد المسير+ 1/292: القرآن ، ابن العربي 

حنابلة والزيدية والمعتزلة ، ا]ستد]ل بالقراءات وعدوھا حجة في مقام ا]ستنباط جّوز الحنفية وال  )1(
/ 2: فواتح الرحموت ، محمد بن نظام اKنصاري + 211/ 1: أصول الرضي ) ظ. (حتى الشا ذة منھا 

 .  287/ 2: حاشية التفتازاني على المختصر + 17016
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ذكرت كتب اللغة في معنى القراءات أنھا من قرأ ، قراءة ، وقرآنا ، فھو قارئ ، وق�ّراء ، 

وج�اء ع�ن الزركش�ي  )2(.ة ، ف�القرآن مق�روء ، وأن�ا ق�ارئ وقارئين ، وق�رأ ف�4ن ق�راءة حس�ن

اخ���ت4ف ألف���اظ ال���وحي (( :فھ���وم ا]ص���ط4حي للق���راءات بأنھ���ا ف���ي تحدي���د الم) ھ���ـ794ت(

فيم��ا نق��ل ع��ن أب��ن .  )3())الم��ذكور ف��ي الح��روف أو كيفيتھ��ا م��ن تخفي��ف وتش��ديد وغيرھم��ا 

      ت الق���رآن ، واخت4فھ���ا مع���زوعل���م بكيفي���ات أداء كلم���ا: (( ان���ه عّرفھ���ا بقول���ه  )4(الج���زري 

  .)5())لناقله 

وي4حظ على التعريف اKول أنه أوكل ا]خت4ف في القراءات إلى ألف�اظ ال�وحي ، وأنم�ا  

بواس�طة ال�وحي ، و] إخ�ت4ف في�ه ، وإنم�ا  )صلى هللا عليه وآله وس�لم(نزل القرآن من هللا تعالى على نبيه 

يث أختلف الن�اس ف�ي الق�راءة ، إذ ھ�ي اجتھ�ادات فردي�ة وقع ا]خت4ف في القراءة بعد ذلك ح

وعّرفھا الدمياطي  بقوله ) . معزو لناقله ( :الجزري بقوله  من قبل القّراء ، كما أشار إليه أبن

عل��م الق��راءة يعل��م من��ه أتف��اق الن��اقلين لكت��اب هللا تع��الى واخ��ت4فھم ف��ي الح��ذف وا6ثب��ات : (( 

ل وغير ذلك من ھيئة النطق وا6ب�دال وغي�ره م�ن حي�ث والتحريك والتسكين والفصل،والوص

 )ص�لى هللا علي�ه وآل�ه وس�لم(ويبدو من ھ�ذا التعري�ف أن الق�راءة ق�د ت�أتي س�ماعاً لق�راءة النب�ي  )1())الّسماع

بفعله ، او نق4ً لقراءةً قُرئ�ت أمام�ه فأقرھ�ا ، وأّن الق�راءة ق�د ت�روى لفظ�اً واح�داً وھ�و م�ايعبر 

ر عنه بالمختلف في�ه ن القّراء ، وقد تروى أكثر من لفظ واحد وھي ما يعبعنه بالمتفق عليه بي

: أن للق�راءات ح�التين  (() ھ�ـ 1284:ت(   وتأسيس�اً عل�ى ذل�ك ي�رى أب�ن عاش�وربين القراء 

  . أحدھما ]تعلق لھا بالتفسير بحال 

  

                                                
مجمع البحرين ، + 24/ 1: لمحيط ، الفيروز آبا دي القاموس ا+ 5/205: العين ، الفراھيدي ) ظ( )2(

 .  25/ 2: ألطريحي 
  . 318/ 1: البرھان ، الزركشي  )3(
ھو محمد بن محمد بن علي الدمشقي المعروف بابن الجزري ، نسبة إلى جزيرة ابن : ابن الجزري  )4(

اعة بھا وبالقاھرة ھـ ونشأ بھا وأخذ القراءات عن جم) 751(عمر قرب الموصل ، ولد بدمشق سنة 
طبقات الحفاظ +  124/ لحظ اKلحاظ ، تقي الدين المكي ) ظ) .(ھـ833(وا]سكندرية ،توفي سنة 

 . 53/ 1: كشف الظنون حاجي خليفة +  376/ السيوطي 
القراءات القرآنية + ، 2/11: علوم القرآن عند المفسرين ) : ظ(، و 16/ابن الجزري : منجد المقرئين   )5(

 55/لي ألفض: 
 5/اتحاف فض4ء البشر في قراءة اKربعة عشر  )1(



 218

ب�الحرف م�ن  ، فالقراءة التي تحدد كيفية النطق)2())لھا تعلق من جھات متفاوتة : والثانية 

حيث ا6مالة والمد والفصل والوصل ]ت�أثير لھ�ا عل�ى عل�م التفس�ير وأنم�ا ھ�ي تفي�د ف�ي ھيئ�ة 

  .النطق بالكلمات 

وأما الذي يعنى به علم التفسير وعلم اKصول على حد سواء فھو القراءة التي تؤدي إل�ى  

خ��ت4ف ال��ذي و] بح��ث لن��ا ف��ي ا]: (( ا]خ��ت4ف ف��ي الحك��م الش��رعي ق��ال ص��احب الوافي��ة 

]يختلف به الحكم الشرعي ، وأما في ما يختلف به الحك�م الش�رعي ، فالمش�ھور التخيي�ر ب�ين 

إل��ى رجح��ان ) ھ��ـ 726ت (،بينم��ا ذھ��ب الع4م��ة الحل��ي  )3())العم��ل ب��أي ق��راءة ش��اء العام��ل 

  .  )5(وأفتى ببط4ن ص4ة من أخّل بحرف واحد عن قراءة عاصم  )4(قراءة عاصم 

دم من مفھوم القراءات أنھا علم يميز به بين الصحيح المتواتر والشاذ النادر ويظھر مما تق

القرآن من التحريف ودفعاً للخ4ف  ويتقرر به ما تسوغ القراءة به وما ] تسوغ وقاية لكلمات

ب��ين أھ��ل الق��رآن وف��ي ذل��ك ك��ان لعل��م الق��راءات فائ��دة عظيم��ة ب��رزت عناي��ة اKم��ة ا6س��4مية 

ي��ة وقواع��دھا ودقائقھ��ا م��ن خ��4ل عنايتھ��ا ف��ي كيفي��ة نط��ق الح��روف م��ن ب��دقائق اللغ��ة العرب

  .مخارجھا وضبطھا على وجوھھا الصحيحة 

ويب���دو واض���حاً أن الق���راءات عن���د المفس���رين أش���مل دراس���ة وأع���م أس���تعما]ً منھ���ا عن���د 

أKصوليين ؛ذلك ]ن المفسرين يأخ�ذون بنوعيھ�ا ويدرس�ونھا وأن ل�م يك�ن Kح�دھما دخ�ل ف�ي 

) : ھ�ـ 460ت(، يق�ول الش�يخ الطوس�ي ) الن�اس ( في سورة) الناس (، كما في قراءة التفسير 

كان الكسائي في رواية أبي عمير يميل الناس لكسرة الس�ين وھ�و حس�ن والب�اقون يترك�ون (( 

وكلم��ا كث��رت الكس��رات : (( )ھ��ـ548ت(ويق��ول الش��يخ الطبرس��ي )2())ا6مال��ة وھ��و اKص��ل 

وف�ي ك�4 الق�ولين ]ع4ق�ة لعل�م التفس�ير ف�ي ذل�ك و] يع�ين ف�ي . )3())غلبت ا6مال�ة وحس�نتھا 

  . الكشف عن معاني اyيات كما ھو واضح 

                                                
 . 1/51: التحرير والتنوير ، ابن عاشور  )2(
 . 149/ الوافية ، الفاضل التوني  )3(
كان ثقة إ] ) ھـ 128ت(عاصم بن بھدله الكوفي ، ھو ابن أبي النجود أبو بكر ا]سدي مو]ھم الكوفي  )4(

ل�م يك�ن في�ه : ك�ان ص�احب ُس�نة وق�راءة ، ول�يس ب�ه ب�أس ، وقي�ل : قي�ل أنه كان كثير الخط�أ ف�ي حديث�ه و
 . 130/البيان السيد الخوئي +  35/ 5: تھذيب التھذيب ، ابن حجر ) ظ. (ا]سوء الحفظ 

 . 1/273: منتھى المطلب ، الع4مة الحلي ) ظ( )5(
 . 435/  10: التبيان ، الطوسي  )2(
 .  3/929: السمرقندي تفسير+ 74/ 3: البيان ، الطبري  جامع) ظ(، و1/116: مجمع البيان  )3(
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وأما تلك القراءة التي تدخل في بيان المراد وتعين في الكشف عن معاني اyيات ، أو التي 

عناي��ة  ت��ؤدي إل��ى ا]خ��ت4ف ف��ي الحك��م الش��رعي فھ��ي مش��تركة ب��ين المفس��رين واKص��وليين

ة فھي لھا مزيد تعلق بك4 العلمين ؛ ]ن ثبوت أح�د اللفظ�ين ف�ي ق�راءة ق�د يب�ين الم�راد ودراس

َحتَّ��ى �ي��ر معن��ى غي��ره كم��ا ف��ي ق��راءة قول��ه تع��الى ثع��ن نظي��ره ف��ي الق��راءة اKخ��رى ، أو ي

بس��كون الط��اء وض��م الھ��اء ، والق��راءة اKخ��رى بف��تح الط��اء المش��ددة ) 222/البق��رة ( �يَْطھُ��ْرنَ 

دة ، ونحوھا فعلى القراءة اKولى جوز العلماء مجامعة الزوجة بع�د انقط�اع ال�دم والھاء المشد

فظھ�ر ت�أثير  )4 (وقبل الُغسل وعلى القراءة الثاني�ة ل�م يج�وزوا ذل�ك إ] بع�د أن تغتس�ل الم�رأة 

المفس��رين يكث��رون م��ن إي��راد الق��راءات  ج��دالق��راءتين واض��حاً عل��ى المعن��ى الم��راد ، ولھ��ذا ت

  .لتعدد معانيھا فيعين بعضھا في تفسير بعض  المتعددة ل�ية

  : تواتر القراءات وحجيتھا في ا�ستد�ل عند الفريقين  :ثانياً 

مم�ا ق�د ظھ�ر ا]خ�ت4ف )1(أن القراءات القرآنية سواء كان�ت س�بعة ، أو عش�رة ، أو أكث�ر 

قب��ل فيھ�ا ف��ي وق��ت مبك�ر ، ف��إن المس��تعرض لتأريخھ�ا يج��د أن تم��ايز الق�راءات ك��ان موج��وداً 

: توحيد القراءة زمن عثمان بن عفان ، فقد أشير إلى كثرة ا]خ�ت4ف بعھ�ده حت�ى ق�ال الن�اس 

ثم لما كثر ا]خت4ف فيما يحتمل�ه الرس�م ((  )2(قراءة ابن مسعود ، وقراءة أُبي ، وقراءة سالم 

أن رأى المس��لمون ... بم��ا ]يح��ل Kح��د ت4وت��ه ، وفاق��اً لب��دعتھم  ءوق��رأ أھ��ل الب��دع وأ]ھ��وا

                                                
مجمع البيان ، +361/ 1: الزمخشري ،الكشاف+  219/ 2: الطوسي يان ،التب: من كتب التفسير ) ظ( )4(

+  120/ 2: روح المع���������اني ، ا]لوس���������ي +  107/ 1: تفس���������ير النس���������في + 85/ 2: الطبرس���������ي 
الفص�ول +  37/ صول التذكرة بأصول الفقه ، الش�يخ المفي�د ومن كتب ا]. 206/ 2: الطبطبائي ،الميزان

: عدة اKصول ، الطوسي +  274/ 1: الذريعة ، السيد المرتضى +  375/ 1: في اKصول ، الجصاص 
 .وغيرھا . 70/  3: اKحكام ، ا]مدي + 130/ مبادئ اKصول ، الع4مة الحلي +  327/ 1
الق�راءات الس�بعة نس�بة إل�ى : ين س�ميت عل�ى أث�رھم الق�راءة ، فقي�ل أختلف العلماء ف�ي ع�دد الق�راء ال�ذ )1(

الع�4ء  ناب�ن ع�امر الدمش�قي ، واب�ن كثي�ر المك�ي ، وعاص�م الك�وفي وأب�ن عم�رو اب�: القراء السبعة وھم 
ق�راءة : البصري ،وحمزة الكوفي ، ونافع المدني ، والكسائي الكوفي ،وقيل أن القراءات العشر ، بإضافة 

واليزي�دي  صاب�ن مح�ي: ب ،ويزيد بن القعقاع ،ومنھم من جعلھا أربعة عش�ر ق�راءة بإض�افة خلف ،ويعقو
النش��ر ف��ي +  1/10: الش��معة ف�ي الق��راءات الس�بعة ،محم��د الموص�لي ) ظ.(،والحس�ن ،وق��راءة اKعم�ش ،

 .5/إتحاف فض4ء البشر ،الدمياطي +  35/ 1: القراءات العشر ، ابن الجزري 
تاريخ +  110/ اني دراسات في علوم القرآن ، عبد القھار الع+  44/ لوم القرآن ، مقدمتان في ع) ظ( )2(

 .  34/الصغير . ذنا داستا. القرآن 
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ويح�اول البح�ث  )3()) يجمعوا على قراءات أئمة ثقات تجردوا ل�غنياء بش�أن الق�رآن العظ�يم 

  : ھھنا تسليط الضوء على مطلبين 

: والث��اني . إمك��ان ت��واتر تل��ك الق��راءات او عدم��ه عن��د المفس��رين واKص��وليين : اKول 

ذه الدراس�ة وھ�و بي�ان مايس�اھم ف�ي إب�راز الھ�دف م�ن ھ�. حجيتھا في ا]ستد]ل عند الفريقين 

وتجدراKشارة ھنا إلى أن اKمة  مجمع�ة عل�ى ت�واتر تل�ك الق�راءات .وظيفة القراءات عندھما 

لينا ، و] ك4م في ذلك ، وأنما الك4م س�يكون ح�ول ال�رأي القائ�ل اعن أصحابھا حتى وصلت 

ة ، ثم تابعيھم وھكذا تابعي فنقلھا الصحاب )صلى هللا عليه وآله وسلم(بتواترھا من حين صدورھا عن النبي 

التابعين إلى أن تناقلتھا اKجيال جي4 عن جيل ،فمثل ھذا المدعى لو تم ن�تج عن�ه أم�ور كثي�رة 

  : منھا 

  . جواز استفادة اKحكام الشرعية من كل منھا ، وھي حجة في ا]ستد]ل  - 1

 .وجوب التأصيل لھا وا]جتناب عن القراءات المحدثة  - 2

اءات عند تعارضھا ، كما يجب الجمع بين اyيات عند تعارض�ھا لزوم الجمع بين القر - 3

  ظاھراً 

وإذا ل��م يثب��ت ذل��ك الم��دعى أنتف��ت تل��ك اKم��ور بداھ��ة ، فھ��ل الق��راءات مت��واترة عل��ى ھ��ذا 

  ] ؟ والنحو أ

  : أنقسمت أقوال العلماء في ذلك على ث4ثة مذاھب 

  

لقاً وأن جميعھا مما ن�زل ويرى أصحاب ھذا المذھب أن القراءات متواترة مط: اKول 

به الروح اKمين على قل�ب س�يد المرس�لين ، فيض�في عليھ�ا س�مة التق�ديس اْذ يعتبرھ�ا قرآن�اً ، 

أن القراءات قرآن منزل من عند هللا تعالى ، وأنھا تنقل خلفاً : (( يرى ) ھـ403ت(فالباق4ني 

Kن المت�واتر المش�ھور  عن سلف ، وأنھم أخذوھا من طريق الرواية ، ] من جھ�ة ا]جتھ�اد ،

  .)1())القرآن رواية Kنھم يمتنعون من القراءة بما لم يسمعوه  اأنما اخذو: أن القّراء السبعة 

  

                                                
 . 66/ 1: أ]شارات ، القسط4ني  لطائف )3(
 .415/ نكت ا]نتصار لنقل القرآن ،الباق4ني  )1(
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     ق���د ش���اع عل���ى الس���نة جماع���ة م���ن: ((إذ ق���ال  )2(ونق���ل مث���ل ذل���ك ع���ن أب���ي ش���امة  

                                       المت��������أخرين وغي��������رھم م��������ن المقل��������دين ، أن الق��������راءات الس��������بع كلھ��������ا مت��������واترة ، 

والقط��ع بأنھ��ا منزل��ة م��ن عن��د هللا : م��اروي ع��ن ھ��ؤ]ء اKئم��ة الس��بعة ، ق��الوا   أي ف��رد ف��رد 

ف�ي الق�راءات  أيض�ا إذ ق�ال ) ھ�ـ456ت(وھو رأي ابن حزم  )3 ())نقول    واجب ونحن بذلك

]يخيس أص4ً وكفالت�ه   من الذكر المنزل الذي تكفل هللا تعالى بحفظه ، وضمان هللا((  : أنھا 

م��ن   وأم��ا أتب��اع ق��راءة الواح��د ((  :اKص��ول    وف��ي ق��وانين  )4 ())تع��الى ]يمك��ن أن تض��يع 

   فإن الكل من عند هللا نزل به بل و] مستحب  واجب قطعاً   العشرة في جميع السور فغير

  

  

وأك�د )1())أھ�ل المل�ة  ىسيد المرسلين تخفيفا ع�ن أKم�ة وتھوين�اً عل�  على قلب الروح اKمين 

ق�راءة ش�اء م�ن الس�بع لتواترھ�ا  ييج�وز أن يق�رأ ب�أ: (( الع4مة الحلي تواتر القراءات بقوله 

ونقل صاحب تفس�ير التحري�ر والتن�وير أجم�اع اKم�ة عل�ى ت�واتر الق�راءات الت�ي  )2()) أجمع 

ج�وه اKداء ]تخالف اKلفاظ التي تكتب في مصحف عثمان ھ�ي مت�واترة ، وأن اختلف�ت ف�ي و

أن ت��واتر الق��راءات تب��ع لت��واتر ص��ورة كتاب��ة المص��حف : ومعن��ى ذل��ك  )3(وكيفي��ات النط��ق 

والح��ق أن للخ��ط المص��حفي ت��أثيراً واض��حاً ف��ي تع��دد الق��راءات واخت4فھ��ا ، فكان��ت موافق��ة .

القراءة لخط المصحف أساساً لقراءات ع�دة ، وميزان�اً للرض�ا والقب�ول وا]عتب�ار ، وم�ا ذل�ك 

  . العامة  لى ھذا المعنى ذھب كثير من أصوليّ وا )4(تحكم الخط بالقراءة لإ] 

                                                
شھاب الدين الشافعي المقرئ النحوي ،  ،عبد الرحمن بن اسماعيل بن ابراھيم بن عثمانھو: أبو شامة  )2(

ابراز الم�اعني ، له من التصانيفوأتقن الفقه ودرس وأفتى ، وبرع في العربية ) ھـ596(ولد بدمشق سنة 
، ھداي�ة الع�ارفين )ظ�ـ) .(ھ�ـ665(، ت�وفي بدمش�ق س�نة وغيرھ�ا ، الصول في اKصول،من حرز ا]ماني 

  .1/534:اسماعيل باشا
  1/13: لجزري في النشر في القراءات العشر نق4ً عن ابن ا )3(
 . 523/ 4: ا6حكام في اصول اKحكام ، ابن حزم  )4(
  405/ قوانين اKصول ، القمي  )1(
 .  290/ 2: مفتاح الكرامة ،الشھيد اKول ) ظ(، و 274/ منتھى المطلب ، الع4مة الحلي  )2(
 . 84/ 2: تفسير التحرير والتنوير ،ابن عاشور ) ظ( )3(
 .  98/ الصغير . تارخ القران ، استاذنا الع4مة د) ظ( )4(
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الصحيح أن الق�راءات الس�بع الت�ي ن�زل بھ�ا الق�رآن ) : ((ھـ 456ت(فقد قال ابن حزم 

وج��اء ع��ن ص��احب غاي��ة الوص��ول أن الق��راءات الس��بع المروي��ة ع��ن  )5())باقي��ة عن��دنا كلھ��ا 

لين�ا نقلھ�ا عن�ه جم�ع يمتن�ع ع�ادة تواط�ؤھم ا )لى هللا علي�ه وآل�ه وس�لمص�(متواترة من النبي ...القراء السبعة 

أن الق�راءات الس�بع مت�واترة عن�د ((وف�ي ش�رح الكوك�ب المني�ر  )6())على الكذب لمثلھم وھل�م

  )8()غيرھم من أ]ئمة  من علماء السنةو )7(اKئمة اKربعة 

ف إل�ى الخل�ف ، وإستدل أصحاب ھذا المذھب عل�ى م�دعاھم با6جم�اع علي�ه م�ن الس�ل

أن دع�وى : ويرد عل�ى ذل�ك  .)9(وإن إھتمام الصحابة والتابعين بالقرآن يقضي بتواتر قراءته 

Kن ا6جماع ]يتحقق باتفاق أھل مذھب واحد عن�د مخالف�ة اyخ�رين :ا6جماع واضحة الفساد 

يفي�ة قراءت�ه ، أن ھذا ال�دليل أنم�ا يثب�ت ت�واتر نف�س الق�رآن ]ت�واتر ك: وأما دليلھم الثاني ففيه 

خصوصاً مع كون القراءة عند جمع م�نھم مبني�ة عل�ى ا]جتھ�اد ، والس�ماع ول�و م�ن الواح�د ؛ 

ب�ين م�اھو اجتھ�اد م�ن الق�ارئ وب�ين م�اھو منق�ول : (( أن الق�راءات ) ق�ده(قال الس�يد الخ�وئي 

]ن  ، ث�م أن ھ�ذه الم4زم�ة ب�ين ت�واتر الق�رآن وت�واتر قراءت�ه غي�ر تام�ة ؛ )1())بخبر الواح�د 

  .رآن والقراءات حقيقتان متغايرتانالق

  

ھ�و : ف�القرآن)) قرآن والق�راءات حقيقت�ان متغيرت�انوال) : ((ھـ794ت(قال الزركشي 

اخ�ت4ف ألف�اظ ال�وحي الم�ذكور ف�ي : الوحي المنزل على محمد للبي�ان وا6عج�از والق�راءات 

ق�ة ب�ين حقيق�ة الق�رآن والح�ق أن ]ع4 )2())الحروف وكيفيتھا م�ن تخفي�ف وتش�ديد وغيرھم�ا 

أنا  نح�ن نزلن�ا : ((وحقيقة القراءات ، فالقرآن نص الھي تكفل الباري بحفظه ، قال عز وجل 

  .) 12/يوسف))( الذكر وأنا له لحافظون 
                                                

 . 1/87: ا6حكام ، ابن حزم  )5(
 .  21/ 1: غاية الوصول في شرح لب اKصول ، زكريا اKنصاري  )6(
وھم مالك ب�ن أن�س إم�ام الم�ذھب الم�الكي ، وأب�و حنيف�ة . يقصد بھم أئمة المذاھب اKربعة على ما يبدو )7(

 . مذھب الحنفي والشافعي إمام مذھب الشافعية وإبن حنبل إمام مذھب الحنابلة إمام ال
 366/  1:البرھان ، الجويني ) ظ(، و 353/ 1: شرح الكوكب المنير ، عبد الباقي ا]سحاقي  )8(
+  289/ 1: مناھل العرفان ، الزرق�اني + 28/ تقريب النشر في القراءات العشر ، ابن الجزري ) ظ( )9(

 . 77- 76/ 3: علوم القرآن عند المفسرين + 255/ ث في علوم القرآن ، صبحي الصالح مباح
/ الھادي فيما يحتاجه التفسير من المب�ادي ، ھ�ادي كاش�ف الغط�اء ) ظ(، و163/البيان ، السيد الخوئي  )1(

140  . 
 .318/ 1: البرھان الزركشي  )2(
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 اتفاقا أو اخت4فا ، والقرآن ذاته ]لم بكيفية أداء ذلك النص نطقاً وأما القراءات فھي ع 

لقرآن ثابت التواتر حت�ى ل�و فرض�نا ع�دم وج�ود ھ�ذه الق�راءات إخت4ف في حقيقته أط4قاً ، فا

  . وأربابھا أص4ً 

ثم أن ا]خت4ف ف�ي كيفي�ة الكلم�ة ]ين�افي ا]تف�اق عل�ى أص�لھا ، فالم�ادة مت�واترة وان 

اختل��ف ف��ي ھيئتھ��ا أو ف��ي إعرابھ��ا ، فظھ��ر أن ت��واتر الق��رآن ]يس��تلزم ت��واتر الق��راءات وب��ان 

ھ�ذا با6ض�افة إل�ى أن الطري�ق اKفض�ل إل�ى  )3(ل�م يق�ل بتواترھ�ا   بط4ن من أفتى بتكفير من

أثبات عدم تواتر القراءات ھ�و معرف�ة أح�وال الق�ّراء أنفس�ھم وط�رق رواي�تھم ، فأن�ه س�يظھر 

   )4(.للمطلع عدم ا]طمئنان إلى النقل عنھم فض4 ًعن أثبات عدم التواتر

  

منھ�ا م�اھو م�ن قبي�ل الھيئ�ة ،كالم�د  وي�رى أص�حابه أن الق�راءات الس�بع -:المذھب الثاني 

م�اھو : واللين وا6مالة وتخفيف الھمزة ونحوھا ،وذل�ك ]يج�ب ت�واتره وغي�ر مت�واتر ،ومنھ�ا 

قول�ه ف�ي )ھ�ـ538ت(فقد جاء عن الزمخشري  )1(من جوھر اللفظ ،كملك ومالك وھذا متواتر 

من قبيل جوھر اللف�ظ :ي ثم أن ظاھر اKكثر أنھا متواترة إن كانت جوھرية ، أ: (( القراءات 

  .)2())كملك ومالك مما يختلف خطوط المصحف والمعنى باخت4فه Kنه قرآن 

  

الس�بع مت�واترة بش�رط ص�حة إس�نادھا : (( ويرى ص�احب محاس�ن التأوي�ل ،أن الق�راءات 

،وھذه الشروط أوردھ�ا  )3())إليھم واستقامة وجھھا في العربية وموافقة لفظھا خط المصحف 

  فھي  تمثل رأيه في ھذا المذھب )4(في ضوابط القراءة الصحيحة ،)ھـ883ت(ابن الجزري 

                                                
) ظ(بن لب انه يكفر من ]يق�ول بت�واتر تل�ك الق�راءات ، نقل عن مفتى الديار اKندلسية أبي سعيد فرج  )3(

 . 428/ مناھل العرفان ، الزرقاني +  149/ البيان ، الخوئي +  8/96: الحدائق الناضرة ، البحراني 
/ 5،    151-3/27، 401/ 2: تھذيب التھذيب ، ابن حجر ) : ظ(لمزيد من ا]ط4ع عن أحوال القراء  )4(

:  ابو عمرو الدانيطبقات القراء  ، ) ظ(و. 12/35، 382  -11/52،   407/ 10،  7/313،  274ـ   37
رس���الة +161-137/ البي���ان ، الس���يد الخ���وئي ) ظ(،و 230 -105 – 2/34، 254-272-332  -1/119

 .            140-139/الباحث في الماجستير 
تفس��ير اب��ن  1/319: زركش��ي البرھ��ان ال+ 3/459: الكش��اف ، الزمخش��ري : م��ن كت��ب التفس��ير ) ظ( )1(

إتح�اف الفقھ�اء ، آل + 1 /الحب�ل المت�ين ،البھ�ائي : ومن كت�ب الفق�ه وأص�وله .  1/16: عرفة ]بن عرفة 
 .406/قوانين اKصول  ،القمي + 8/7:عصفور 

 .406/قوانين اKصول + 3/459: الكشاف ،الزمخشري  )2(
 .1/317:محاسن التأ ويل ،القاسمي  )3(
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القراءة سنة متبعة بأخذھا اyخ�ر ع�ن اKول وم�ا علمن�ا أح�دا أنك�ر ش�يئاً ( (:أيضاً ، إذ قال أن 

م�ن كون�ه أج�از )6(وكذا ما أنكر على اب�ن مقس�م  )5(...قرأ به اyخر إ] ما قدمنا عن ابن شنبوذ

  )7()) .فق المصحف من غير اثر القراءة بما وا

  

الق��راءات الس��بع مت��واترة وھ��و المش��ھور ، وق��ال أب��ن : (( وج��اء ف��ي كت��اب الم��دخل أن   

وھ�و  )2())د وا6مال�ة وتخفي�ف الھم�زة ونحوھ�اھي متواترة فيما ليس من قبيل الم: )1(الحاجب

  )3(.المنقول عن صاحب كتاب المختصر في أصول الفقه

]شك أن القرآن (( على ھذا التفريق مابين مادة اللفظ وھيئته بقوله  )4(ويوقد أورد الباغن     

ھھنا عبارة عن اللفظ ، وكما أن الجوھر جزء مادي له ، كذلك الھيئة جزء ص�وري ل�ه ، ف�إذا 

وي�رد  )5()).ثبت أن القرآن ]بد أن يكون متواتراً ثبت أن الھيئة ]بد أن تك�ون مت�واترة أيض�ا 

ال��دواعي عل��ى نق��ل الق��رآن الك��ريم للتح��دي ب��ه ، ولكون��ه المص��در ال��رئيس أن ت��وافر : علي��ه 

لتشريع اKحكام ، ]يدل إ] على وجوب تواتر مادته التي يختلف باخت4فھا المعن�ى ، وأم�ا م�ا 
                                                                                                                                                  

 .2/123:لنھاية ،ابن الجزري غاية ا)ظ( )4(
ش��يخ : ( ھ��و أب��و الحس��ن محم��د ب��ن احم��د ب��ن ش��نبوذ م��ن أئم��ة الق��راء ، ق��ال عن��ه ال��ذھبي : اب��ن ش��نبوذ  )5(

كان ي�رى ج�واز الق�راءة بم�ا خ�الف الرس�م مادام�ت الرواي�ة ص�حيحة ) المقرئين ،كان أماماً  صدوقاً أميناً 
: ب�ن كحال�ة عمر معجم المؤلفين ،+ 4:15/264ء الذھبي سير أع4م النب) ظ) .(ھـ328(النقل ،توفي سنة 

8/236. 
ھو أبو بكر محمد بن الحسن بن يعقوب بن مقسم البغدادي ، العطار شيخ القراء ،وكان ثقة : ابن مقسم  )6(

طعن عليه أنه عمد إلى حروف تخالف ا6جماع فاقرأ بھا ،ويرى جواز القراءة بما وافق . من أحفظ الناس 
كشف الظنون ، +  105/  16: سير أع4م النب4ء ) ظ) . (ھـ  354(لم يتواتر نقله ، توفي سنة  الرسم وأن

 .  15/ 1: حاجي خايفة 
ابو طاھر : العنوان في القراءات السبع) ظ(، و 35/ 1: ابن الجزري : النشر في القراءات العشر   )7(

 .319/ 1: البرھان + 22/المقرىء 
رو بن عثمان بن أبي بكر بن يونس الرويني فقيه مالكي ولد في الصعيد وعرف ھو عم: ابن الحاجب   )1(

ك��ان ص��حيح ال��ذھن ح��اد . ب��إبن الحاج��ب Kن أب��اه ك��ان جن��ديا كردي��ا حاجب��ا ل�مي��ر ع��ز ال��دين الص��4حي 
معج�م المطبوع�ات ) ظ: (ف�ي ا6س�كندرية بمص�ر ) ھـ646(القريحة صنف في الفقه واKصول توفي سنة 

 .2/152: الزركلي:اKع4م +1/71:اس سركيس الي: العربية 
 .196/عبد القادر بدران : المدخل إلى عقيدة ابن حنبل   )2(
 .1/72: ابو المناقب ا]خسيكتي: المختصر في أصول الفقه ) ظ(  )3(
ك�ان م�ن أع�4م عص�ره ، ل�ه ) ميرزا جان(ھو حبيب هللا الباغنوي الشيرازي المعروف ب: الباغنوي   )4(

أنم��وذج الفن��ون ، وحاش��ية إثب��ات الواج��ب الجدي��د والق��ديم ،وغيرھ��ا ت��وفي س��نة : عدي��دة منھ��ا تص��انيف 
الذريع��ة ال��ى +170/التبري��زي : م��رآة الكت��ب +  1/262: البغ��دادي : ھداي��ة الع��ارفين ) ظ) .(ھ��ـ994(

 .6/10:الطھراني : تصانيف الشيعة 
 . 1/316:نق4ً عن محاسن التأويل ،القاسمي  )5(
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يك��ون م��ن قبي��ل اKداء والكيفي��ة ، ف��4 ي��دل عل��ى وج��وب ت��واتره ، وأنم��ا ھ��ي م��ن اجتھ��ادات 

في معرفة اKداء من الل�ين وا6مال�ة والم�د ونحوھم�ا الرج�وع  المقرئين وأستحساناتھم ،ويكفي 

  )6(.إلى قوانين العرب فيھا التي لھا دخل في المعنى والفصاحة والب4غة 

         أنھ���ا ليس���ت مت���واترة مطلق���اً ، ول���و كان���ت م���ن ج���وھر اللف���ظ وب���ه ق���ال :الم���ذھب الثال���ث 

جم��ع م��ن مفس��ري العام��ة ك��الرازي  وت��ابعھم)8(-ع��دا الف��يض الكاش��اني  )7(-مفس��رو اKمامي��ة 

وأب�ي حي�ان اKندلس�ي  )3()ھ�ـ 682ت(والبيض�اوي  )2()ھ�ـ671ت(والقرطب�ي )1() ھ�ـ606ت(

   )5(.وتبعاً لذلك جاء مذھب اKصوليين من اKمامية )4()ھـ745ت(

واعلم�وا أن الع�رف م�ن م�ذھب :((ان�ه ق�ال )ھ�ـ460ت(فقد ج�اء ع�ن الش�يخ الطوس�ي 

وأن ...ھم ورواياتھم أن القرآن نزل بحرف واحد عل�ى نب�ي واح�د أصحابنا والشائع من أخبار

   )6())ا6نسان مخير بأي  ّقراءة شاء قرأ

وأي��د القرطب��ي م��ذھب الش��يخ الطوس��ي ناس��باً الق��ول ف��ي ع��دم تواترھ��ا إل��ى كثي��ر م��ن 

الت�ي تنس�ب لھ�ؤ]ء الس�بعة ھ�ذه الق�راءات الس�بع ....علمائن�ا  قال كثير م�ن: ((علمائھم إذ قال 

،التي اتسعت الص�حابة ف�ي الق�راءة بھ�ا وإنم�ا ھ�ي راجع�ة ال�ى  )7(ت ھي اKحرف السبعة ليس

                                                
 .3/81: علوم القرآن عند المفسرين  140/ البيان السيد الخوئي +  1/319: ن.م ) ظ( )6(
+ 432/ 1: كنز الدقائق ،الريشھري +38/ 1: الطبرسي مجمع البيان،+  1/7: ان ، الطوسي التبي) ظ( )7(

عل�ى  20/تفس�ير ش�بر عب�د هللا ش�بر +  376/ 13: المي�زان ، الطباطب�ائي +160/ البيان ، السيد الخوئي 
  .سبيل المثال ]الحصر

تفسير الصافي ، الفيض ) ظ.(فقد قال بتواتر القراءات ا] أنه استدرك بعد ذلك وقال بأنھا مشھورة  )8(
 .وما بعدھا  60/ 1: الكاشاني 

 . 63/ 1: مفاتيح الغيب ، الرازي ) ظ( )1(
 .1/46: الجامع Kحكام القرآن ، القرطبي ) ظ( )2(
 .1/11:تفسير البيضاوي )ظ( )3(
 .5/304: البحر المحيط ،أبو حيان اKندلسي )ظ( )4(
محمد نھاية النھاية ،  + 285/كفاية اKصول ،ا]خوند +  18- 17/ 2: فوائد اKصول اKنصاري ) ظ( )4(

عل�ى .482/،منتظ�ري نھاي�ة اKص�ول + 4/215:الشوش�تري منتھ�ى الدراي�ة ،  +2/57: كاظم الخراساني
                                                  .          سبيل المثال 

 .1/38:مجمع البيان )ظ(،و1/7:بيان ،  الطوسي  تال )6(
ان اساس مشكلة ا]خت4ف في تواتر القراءات وعدمھا ھو فھم العلماء لحديث اKحرف الس�بعة ال�وارد  )7(

عته ، ثم لم أزل استزيده ويزيدني اقرأني جبرائيل على حرف ، فراج: ((من أنه قال ) ص(عن رسول هللا 
،اذ .2/202:ص�حيح مس�لم + 4/80:اخرج�ه البخ�اري ف�ي فض�ائل الق�رآن ))حتى انتھى إلى سبعة أح�رف 

ونق�ل ع�ن .ان اyراء التي قيلت في ھذا الحديث وصلت الى أربعين رأي�اً  405ذكر القمي في القوانين ص
) ظ. (ه اyراء ويقلب وجوه النظر ف�ي ح�ل ھ�ذه المش�كلة ابن الجزري انه أفنى نيفاً وث4ثين عاماً يتأمل ھذ

، فتوھم قوم من ان القراءات السبعة أنما ھ�ي اKح�رف الس�بعة الت�ي 11/لفظ القرآن ومعناه ، محمد رواس
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وذك�ر الس�يوطي  )8()).حرف واحد من تل�ك الس�بعة وھ�و ال�ذي جم�ع علي�ه عثم�ان المص�حف 

التمسك بقراءة سبعة  من القراء دون غيرھم ل�يس في�ه أث�ر و] س�نة ، وأنم�ا  ((  :إن)911ت(

 ب�ه تجوز الزيادة على ذلك ، وذلك لم يق�ل فانتشر وأوھم  انه ] ھو من جمع بعض المتأخرين

  . )9())أحد

إن الق��راءات الس��بع فض��4ً ع��ن العش��ر إنم��ا ھ��ي ف��ي ص��ورة ) ((ق��ده(وي��رى الب4غ��ي 

]بزي�ادة كلم�ة أو نقص�انھا ، وم�ع ذل�ك م�اھي ا] رواي�ات ]توج�ب اطمئنان�اً : بعض الكلمات 

: اذ ق�ال ) ق�ده (، واKمر نفسه عند السيد الخوئي  )1())ض و] وثوقاً فض4ً عن وھنھا بالتعار

ف�4 يمك�ن  )2())ان ھذه القراءات بين ماھو اجتھاد من القارئ وبين ماھو منقول بخبر الواح�د 

  .ا]طمئنان إلى تواترھا 

يعن�ي ت��واتر –إن اKخب�ار الت�ي ج��اءت ب�ذلك ((ومم�ا تق�دم يتض�ح أن المفس��رين ي�رون 

، و] يس�تلزم منھ�ا الت�واتر ، ويمك�ن  )3())د ]يقط�ع عل�ى هللا بص�حتھا أخب�ار آح�ا –القراءات 

ا]ستد]ل على عدم تواترھا بم4حظة أقوال المفسرين في بطون تفاسيرھم ، إذ أنھم يجعل�ون 

ص��لوات هللا (يمة لق��راءة المعص��ومين س��ق ،العش��ر أو اKكث��ر او ق��راءة ھ��ؤ]ء الق��راء الس��بعة

وف�ي ق�راءة عل�ي ((،أو  )4()) )ص�لى هللا علي�ه وآل�ه وس�لم(وفي قراءة رس�ول هللا : ((، إذ ربما قالوا  )عليھم

  .)5( )عليه الس4م (ابن أبي طالب 

                                                                                                                                                  
نزل بھا القرآن على قلب النبي الكريم ،فأعطوھا قدسية أفتى على اثرھا بتكفير من لم يقل بتواتر القراءات 

مناھل العرفان + 149/ البيان ،السيد الخوئي +8/96:الحدائق الناضرة ، البحراني ) ظ.(ر السبعة او العش
والباح�ث ي�رى ان ]اث�ر الي�وم لھ�ذه ا]خت4ف�ات ف�ي فھ�م ھ�ذا الح�ديث ، ول�م يع�د لتل�ك . 428/ ، الزرقاني 

 . قام اyراء من قيمة ا] القيمة التاريخية او الجدلية ف4 داعي 6طالة الك4م في ھذا الم
 .46/ 1: الجامع Kحكام القرآن ، القرطبي  )8(
 .1/83: ا6تقان في علوم القرآن ، السيوطي  )9(
 . 30- 29/ 1: آ]ء الرحمن ، الب4غي  )1(
 .132/البيان ، السيد الخوئي  )2(
 .82/ المسائل السرورية ، الشيخ المفيد  )3(
+  162 /1:طب الراونديفقه القرآن ، الق+ 1/189 :تفسير النسفي + 476/ 1: الكشاف ، الزمخشري  )4(

روح المع���اني ، +  293/ 3: تفس���ير الص���افي ، الف���يض الكاش���اني + 519/ 5: ف���تح الق���دير ، الش���وكاني 
 .  113/ 4: ا]لوسي 

 2/304: تفس�ير الثعلب�ى +   410/ 2: الكش�اف ، الزمخش�ري  +422/ 2: جمع الجوامع ، الطبرس�ي  )5(
الج��امع Kحك��ام الق��رآن +  34/  20: مف��اتيح الغي��ب ، ال��رازي +  153/ 5: لج��وزي زاد الس��ير أب��ن ا+

 . 769/ 2: تفسير ا]صفى ، الفيض الكاشاني + 5/157: تفسير أبي السعود + 66/ 16: القرطبي 
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؟ فأنم�ا )الس�4م  معل�يھ(فكيف تكون ھ�ذه الق�راءات مت�واترة ،وھ�ي قس�يمة لق�راءة أھ�ل ال�نص 

 )ص�لى هللا علي�ه وآل�ه وس�لم(ك�ون بقب�ال قراءت�ه ]ال�ذي ي )صلى هللا عليه وآل�ه وس�لم(يُعتمد التواتر الذي ينتھي الى النبي 

جم�ع م�ن  ن عل�ى ذل�كيوواف�ق المفس�ر )6()عل�يھم الس�4م (وقراءة المعصومين م�ن أھ�ل بيت�ه 

انن�ا لس�نا مم�ن ) : (( ھ�ـ 794ت(ا]مامي�ة ، فق�د ق�ال الزركش�ي  أصولي العامة وجل اص�وليّ 

ل القراءات كلھ�ا تنقس�م ال�ى مت�واترة يلتزم التواتر في جميع ا]لفاظ المختلف فيھا بين القراء ب

ان ھ�ذه الق�راءات ك�ل واح�دة منھ�ا منقول�ة نق�4ً آحادي�اً ، .((، وفي ارش�اد الفح�ول  )7())وغيره

كما يعرف اسانيد ھؤ]ء الق�راء لق�راءاتھم وق�د نق�ل ع�ن جماع�ة م�ن الق�راء ا]جم�اع عل�ى ان 

                 أن����ه  )2(ن الط����وفي ونق����ل ع���� )1())ت����واتر  ، وفيھ����ا م����اھو آح����ادھ����ذه الق����راءات م����اھو م

                واعل���م ان بع���ض م���ن ]تحقي���ق عن���ده ينف���ر م���ن الق���ول بع���دم ت���واتر الق���راءات: (( ق���ال 

                 ]ن����ه ف����رق ب����ين: ظن����اً من����ه ان ذل����ك يس����تلزم ع����دم ت����واتر الق����رآن ، ول����يس ذل����ك ب����4زم 

  )3()).ماھية القرآن والقراءات 

عل�ى ع�دم ت�واتر –عل�ى حس�ب اط�4ع الباح�ث  –مامي�ة ف�أنھم مجمع�ون ا] ليواما رأي أصو

 1071ت(القراءات مع أقرارھم بجواز القراءة للقارئ بأيھا شاء  ، فقد أورد الفاض�ل الت�وني 

           يعن���ي –ل���م ينق���ل دلي���ل يعتم���د يعت���د ب���ه عل���ى وج���وب العم���ل بق���راءة ھ���ؤ]ء (( أن���ه ) ھ���ـ 

                 ، و] ت�����دل الرواي�����ات ال�����واردة ف�����ي ن�����زول )4() )دون م�����ن ع�����داھم  –الق�����راء الس�����بعة 

              ع����ن حم����اد ب����ن ) ھ����ـ381ت(الق����رآ ن عل����ى س����بعة أح����رف كرواي����ة الش����يخ الص����دوق 

                        أن ا]حادي�������ث تختل�������ف  )علي�������ه الس�������4م (قل�������ت Kب�������ي عب�������د هللا ((أن�������ه ق�������ال  )5(عثم�������ان ، 

                                                
، وما بعدھا 142/ البيان السيد الخوئي + 527/نور البراھين ،،الجزائري : لمن رام ا]ستزادة يراجع  )6(

 . 
 .109/ 2:: البحر المحيط ، الزركشي  )7(
 .1/87: ارشاد الفحول ،الشوكاني  )1(
ھو نجم الدين سليمان بن عبد القوي الحنبلي ، صنف كتاباً في القواعد الكبرى في فروع : الطوفي  )2(

فسير توفي ازالة ا]نكار في مسألة ا]بكار ، وا]كسير في قواعد الت: الحنابلة ، وله تصانيف عديدة منھا 
-59/ 1: كشف الظنون ، جاحي خليفة +  6/ 1: القواعد والفوائد ، الشھيد ا]ول ) ظ) . (ھـ  710(سنة 
143. 

 . 196/ 1: المدخل الى فقه احمد بن حنبل ، عبد القادر بدران  )3(
 .  149- 148/ الوافية ،الفاضل التوني  )4(
، ثقة جليل القدر روى عن ا]مام ابي عبد هللا الصادق ھو حماد بن عثمان بن عمرو بن خالد الفزاري  )5(
+  143/ رجال النجاشي ، النجاشي ) ظ). ( ھـ 190(توفي في الكوفةسنة ) ع(وعن ا]مام الرضا ) ع(

 . 115/ الفھرست ،الطوسي 
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                         ل عل�����ى س�����بعة اح�����رف وادن�����ى م�����ا ل4م�����ام ان يفت�����ي أن الق�����رآن ن�����ز: ع�����نكم ؟ فق�����ال 

           ، عل����ى ت����واتر الق����راءات فض����4 ً ع����ن كونھ����ا معارض�����ة  )6(....))عل����ى س����بعة وج����وه 

الق�رآن واح�د : (( ان�ه ق�ال  )علي�ه الس�4م (بروايات اخرى منافية لھا ، منھا ما جاء عن ا]مام الب�اقر 

  .)7()) ولكن ا]خت4ف يجئ من قبل الرواة  نزل من عند واحد ،

  

مح�ل  )صلى هللا عليه وآل�ه وس�لم(تر السبعة عن النبي دعوى توا: (( وقال صاحب قوانين ا]صول ان      

ويرى الشيخ ا]نصاري ان الحكم بوجوب القراءة في الص�4ة يك�ون منوط�اً بك�ون . )1())ك4م

، وام���ا ان ك���ان منوط���ا ً بق���راءة الق���راء  )هللا علي���ه وآل��ه وس���لم ص���لى(النب���ي  أهالمق���روء قرآن���ا ً واقعي���اً ق���ر

ولم يثب�ت ت�واتر الق�راءات ، : (( وقال صاحب كفاية ا]صول  )2(. واجتھاداتھم ف4 تواتر فيه 

  )3()القراءة بھا ، و] م4زمة بينھماوانما الثابت جواز ...و] ا]ستد]ل بھا 

ق ا]ص�ول ، ا]خ�ت4ف ف�ي الق�راءات فيما ارجع ص�احب وس�يلة الوص�ول ال�ى حق�ائ 

و] يبع�د ان يك�ون اخ�ت4ف الق�راءات : الى ا]جتھادات وا]ستحسانات من قبل القراء اذ ق�ال 

فالقراءات عن�دھم عل�ى مايب�دو اختي�ار م�ن  )4()) بعضھا من جھة ا]ستحسانات وا]عتبارات 

ة م�ن خ�4ل النظ�ر ا]جتھ�ادي استنباط القراء(( بل القارئ ، و ھذا ا]ختيار قائم على اساس ق

على اساس السنة ف�ي الرواي�ة او الوثاق�ة ف�ي العربي�ة او المطابق�ة ف�ي الرس�م ....في القراءات 

  )5()).المصحفي 

 –كما ت�وھم ال�بعض  –اجتھاد القراء لم يكن في وضع القراءات ((والجدير بالذكر ان 

 الرواي��ة وا]جتھ��اد ف��ي وض��ع وانم��ا ف��ي اختي��ار الرواي��ة ، وف��رق ب��ين ا]جتھ��اد ف��ي اختي��ار 

                                                
 .  358/ الخصال ، الصدوق  )6(
الحسين بن محمد ، عن علي بن في باب النوادر بسنده عن .  630/ 2: اخرجه الكليني في الكافي  )7(

) ع(محمد ، عن الوشاء ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم ، عن زاره ، عن ابي جعفر الباقر 
 .الحديث : .....قال 

 . 407/ قوانين ا]صول ، القمي  )1(
 . 229- 228/ 1: فرائد ا]صول ، الشيخ ا]نصاري )ظ( )2(
 .285/ كفاية ا]صول ، ا]خوند  )3(
 . 485/ وسيلة الوصول الى حقائق ا]صول ، تقرير بحث ا]صفھاني للسبزواري  )4(
 174/ محمد حسين الصغير . تارخ القرآن ، استاذنا الع4مة د )5(
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ض��افة اخت��راع ورأي ] ا ،فاض��افة الق��راءة ال��ى ص��احبھا إض��افة اختي��ار(( ،  )6())الق��راءة 

ولھذا يجد المطلع ان ھناك مقاييس نقدية واحترازية لقب�ول الق�راءة أو رفض�ھا  )7()) وأجتھاد 

م��ام فھ��و م��ن فك��ل ماص��ح س��نده ، واس��تقام وجھ��ه ف��ي العربي��ة ، وواف��ق خ��ط المص��حف ا](( 

السبعة المنصوصة فعلى ھذا ا]ص�ل نبن�ي قب�ول الق�راءات ع�ن س�بعة ك�انوا أو س�بعة ا]ف ، 

   )8()).ة فھو شاذومتى فقد شرط من ھذه الث4ث

ويظھ�ر مم��ا تق��دم ان الق��ائلين بت��واتر الق��راءات ل��يس عن��دھم م��ن دلي��ل ن��اھض ، س��وى 

والت��ابعين عل��ى حف��ظ الق��رآن وت��واتر ح��رص الص��حابة : اس��تد]لھم با]جم��اع او] ً ، وثاني��ا ً 

  . القراءات 

الثال�ث م�ن ع�دم ت�واتر  وقد بان فساد ذلك فيما م�ر ، ولھ�ذا يمي�ل الباح�ث ال�ى الم�ذھب

الق�راءات ، ب�ل ھ�ي عب��ارة ع�ن اجتھ�ادات م��ن قب�ل الق�راء اش�تھرت ع��نھم ولك�ن ]عل�ى نح��و 

تي�ار الرواي�ة ال�واردة فيھ�ا اختراع قراءة جديدة لم يكن لھا اصل ، وأنما اجتھادھم ك�ان ف�ي اخ

  .القراءة 

قطع���ا ً ،  )ص���لى هللا علي���ه وآل���ه وس���لم(و] ش���ك ان بع���ض ھ���ذه الرواي���ات ل���م تص���در ع���ن النب���ي  

وتخصيص بعض�ھا با]عتب�ار ت�رجيح ب�4 م�رجح ، وا] ف�القول بتواترھ�ا يس�تلزم الجم�ع ب�ين 

ت اي تع�ارض الق�راءالمش�ھور ف�(( المتعارض منھ�ا اذ ل�و ص�ح تواترھ�ا كان�ت قرآن�اً  وأنم�ا 

لما كانت القراءة المعتبرة كلھا قرآن�اً كان�ت اذا اختلف�ت ثنت�ان منھ�ا ف�ي حك�م ((اذ  )1())التخير 

وھ�و الثاب�ت م�ن  )2())بمنزلة خطابين متعارض�ين والض�ابط ف�ي ذل�ك عن�د ا]كث�رين التخيي�ر 

أق�رأ كم�ا يق�رأ الن�اس :(( )علي�ه الس�4م (فقد جاء عن ا]م�ام الص�ادق ) عليھم الس4م (روايات ا]ئمة 

                                                
 . 106/ عبد الھادي . القراءات القرآنية ، د )6(
 . 106/ 1: النشر في القراءات العشر ، ابن الجزري  )7(
 .  149/المحرر الوجيز ابو شامة ) ظ(و.  76/ 1: 4ني لطائف ا]شارات القصط )8(
 .161/ 1: تقريرات المجدد الشيرازي ، علي الروزدري  )1(
 .  150) / مخطوط (الوافي في شرح الوافية ، السيد الكاظمي  )2(
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 كم��ا يق��رأ : (( ع��ن كيفي��ة ق��راءة س��ورة التوحي��د فق��ال  )علي��ه الس��4م (وس��ئل ا]م��ام الرض��ا  )3(....))

  .فلو كانت القراءة متواترة ]شار اليھا ا]ئمة في اخبارھم )4()) الناس 

  

               وأم����ا إيك����ال ا]م����ر ال����ى ق����راءة الن����اس مم����ا يس����تلزم الق����ول ب����التخيير كم����ا ھ����و 

           ھ���ل ]يك���ون: ث���م أن���ه ق���د ي���رد تس���اؤل ھن���ا  ھ���و) . عل���يھم الس���4م (واض���ح م���ن خطاب���اتھم 

ا]رجاع           فرق بين نزول القرآن وھو فعل اختياري توقيفي لمنزله وھو هللا تعالى وبين

حم�ة في القراءة الى اختيار القارئ بشرط واحد فقط ، ھوعدم ختم رحمة بع�ذاب أو ع�ذاب بر

ان كان جائزاً خرج الق�رآن ع�ن كون�ه ، )2(ثم أن ا]تيان بالمترادفات بمعنى النقل بالمعنى )1(؟

  . وأمكن ا]تيان بمثله، معجزاً في أسلوبه ونظمه

ويش��ھد عل��ى ع��دم ت��واتر الق��راءات الس��بع  وع��دم انحص��ارھا بھ��ا مص��نفات الق��وم م��ن 

  -:سماء جملة منھا وھذه ا ا]ربعة عشرالقراءات الث4ثة الى القراءات 

  

   )3(.نھج الدماثة في نظم القراءات الث4ثة  - 1

  )4(.الكفاية في القراءات الست  - 2

                                                
 ، عن محمد بن الحسين عند عبد الرحمن بن ابي ھاشم عن سالم بن623/ 2: رواه الكليني في الكافي  )3(

 ...الحديث .. سلمة 
، عن محمد بن يعقوب محمد بن ابي عبد هللا ، رفعه عبد  70/ 6: نقله الحر العاملي في وسائل الشيعة  )4(

 . الحديث ) .....ع.(العزيز المھتدي ، قال سألت الرضا 
، بس�ندھما ع�ن اب�ن عب�اس ان  202: 2: مس�لم ف�ي ص�حيحه  80/ 4: فقد روى البخاري في ص�حيحه  )1(

أقرأني جبريل على حرف فراجعته ، ثم لم ازل استزيده ويزيدني حتى أنتھ�ى ال�ى ((قال ) ص(ول هللا رس
) ص(، عن ابي بكرة ، عن ابيه أن جبرائيل قال للنبي 41/ 5: ، وزاد ابن حنبل في سنده )) سبعة احرف 

 )) . أية عذاب برحمة  أقرأه على سبعة احرف كلھا شاف كاف ٍمالم تختم أية رحمة بعذاب ، أو(( بعد ذلك 
أن ابن مسعود وغيره من الق�راء ج�وز  –اyنف ذكره  -نتج عن الفھم الخاطئ لحديث ا]حرف السبعة  )2(

: قراءة القرآن على سبعة أنحاء ، بمعنى انه يجوز تبديل ا]لفاظ القرآنية بمرادفاتھ�ا ، كتب�ديل قول�ه تع�الى 
كلم�ا اض�اء لھ�م : (( وقرأ أب�ي ب�ن كع�ب قول�ه تع�الى )) ، كالصوف المنفوش : كالعھن المنفوش بقوله (( 

ھ�ي أش�د وطئ�ا ً : (( وقرأ أن�س قول�ه تع�الى  ) بقوله ، مروا فيه او سعوا فيه ، )  21/ البقرة " (مشوا فيه 
. أصوب وأقوم وأھي�أ بمعن�ى واح�د : واصوب قي4 ، معل4 ً ذلك بأن : بقوله )  6/المزمل )) ( وأقوم قي4 

 133/ 1: ا]تقان ، السيوطي +  220/ 1: البرھان ، الزركشي +  232/ 5: القرآن ، الفراء  معانى) ظ(
احم�د . المعج�م المفھ�رس ، د+ 5633/ 1: الدرر المصون في عل�م الكت�اب المكن�ون ، الس�مين الحلبب�ي + 

 . 34/ 1: مختار عمر 
 .ھـ) 732(الدين ابراھيم بن عمرالجعبري ، المتوفى سنة  ءلبھا )3(
 ) .ھـ531(لھبة هللا بن احمد حريري ، المتوفى سنة  )4(
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  )5(.ا]قناع في القراءات السبع  - 3

  .)6(الشمعة في القراءات السبعة  - 4

  )7(.جامع البيان في القراءات السبع  - 5

  )8(.الشرعة في القراءات السبعة  - 6

  )9(.ات الثمان المبھج في القراء - 7

  )10(. التلخيص في القراءات الثمان  - 8

  )1(. التذكرة في القراءات الثمان  - 9

  )2(.النشر في القراءات العشر  -10

  )3(الروضة في القراءات ا]حدى عشرة  -11

   )4(البستان في القراءات الث4ث عشر -12

  )5( .إتحاف فض4ء البشر بقراءة ا]ئمة ا]ربعة عشر  -13

  

  و كانت متواترة فما الداعي لھذه المؤلفات المتعددة في أنواع القراءات ؟ فل

ووافق�ت  –ول�و بوج�ه  –ك�ل ق�راءة وافق�ت العربي�ة ): (( ھ�ـ833ت(قال ابن الج�زري 

، م�ن  )6(...)) وصح سندھا فھي القراءة الصحيحة  –ولو احتما]ً  –احد المصاحف العثمانية 

ق��ول اب��ي ش��امة  مؤي��دايرھ��ا ف��ي اثب��ات تواترھ��ا ، دون خصوص��ية للق��راءات الس��بعة او غ

                                                
 .ھـ) 546(]بي جعفر احمد بن علي ابن بادش المتوفى سنة  )5(
 .ھـ )656(لمحمد بن احمد الموصلي ، المتوفى سنة  )6(
 ھـ ) 444(]بي عمر عثمان بن سعيد الدايني ، المتوفى سنة  )7(
 . ھـ ) 732(سنة  لبرھان الدين عمر الجعبري ، المتوفى )8(
 . ھـ ) 541(]بي محمد بن عبد هللا بن علي الخياط البغدادي ، المتوفى سنة  )9(
 . ھـ)478(]بي معشر عبد الكريم بن عبد الصمد المقرئ ، المتوفى سنة  )10(
 .ھـ ) 489(]بي بكر احمد بن محمد بن علي الھروي الضرير ، المتوفى سنة  )1(
 .ھـ)833(ري ، المتوفى سنة لشمس الدين بن الجز )2(
 .ھـ ) 438(لحسن بن محمد البغدادي المتوفى سنة  )3(
 . ھـ ) 769( ]بن الجندي عبد هللا بن ادوغدي ، المتوفى سنة  )4(
 . ھـ ) 1116(]حمد بن محمد الدمياطي ، المتوفى سنة  )5(
 . 9-7/ 1: النشر في القراءات العشر  )6(
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ف��أن الق��راءات المنس��وبة ال��ى ك��ل ق��ارئ م��ن الس��بعة وغي��رھم منقس��مة ال��ى ) : (( ھ��ـ665ت(

  : ويظھر من القولين أمران  )7(...)). المجمع عليه والشاذ 

  

  . عدم انحصار القراءة الصحيحة بالقراءات السبع : ا]ول 

  !!سبع يوجد الشاذ ، فأين التواتر المزعوم ؟ أن في القراءات ال: الثاني 

4ً  عن ان كثيراً  من أئمة النحو وا]دب خطؤوا القراء ورم�وھم بض�عف المق�درة ضف

  . اKدبية ، ومن ثم شطبوا على قراءاتھم مما كانوا يرونھا مخالفة للقواعد العربية 

   لك���م فيھ���ا ( (يخط���ئ ق���راءة أھ���ل المدين���ة  )1()ھ���ـ248ت(فھ���ذا اب���و عثم���ان الم���ازني 

ھ�ي خط�أ ف�4 يلتف�ت اليھ�ا وأنم�ا أخ�ذت ع�ن : (( ، بالھمز ، اذ ق�ال )  10/ا]عراف )) ( معائش 

  )2())م�ن ھ�ذا ول�ه أح�رف يقرؤھ�ا لحن�اً  نح�وا . نافع بن أبي نعيم ولم يك�ن ي�دري م�ا العربي�ة 

بنص�ب  –) 87/ ھ�ود) (ھ�ؤ]ء بن�اتي ھ�ن أطھ�ر لك�م(أما قراءة أھل المدينة : (( وقال المبرد 

  .  )3()) فھو لحن فاحش ، وأنما ھي قراءة ابن مروان ، ولم يكن له علم بالعربية  -أطھر

قال اب�و عل�ي الفارس�ي  -بالھمز  -) 111/ ا]عراف (  �ارجئه وأخاه  �: وقرأ ابن عامر 

، ونحوھ�ا كثي�ر ف��أي ت�واتر ھ�ذا ال��ذي يك�ون خط�أ فاحش��ا ً  )4()) ھ�ي غل��ط ): (( ھ�ـ 377ت (

  .  عظيما ً في اللغة العربية ؟  ًولحنا

بل أن مسألة القراءات ماھي ا] شئ حادث كان�ت حس�ب ا]جتھ�ادات لجماع�ة خاص�ة 

  )5(. لكن لم يعبأ بھا المسلمون ا] بعد زمانھم ، ولم يعتنوا بھا اعتناء ً يوجب تغير القرآن 

  : حجية القراءات في مقام ا]ستد]ل عند الفريقين : المطلب الثاني 

                                                
+ 204/ 1: ا]تقان ، السيوطي ) ظ(، و 9/ 1: ي النشر في القراءات العشر نق4 ً عن ابن الجزري ف )7(

 . 292/ 1: مناھل العرفان ، الزرقاني 
ك�ان س�يد اھ�ل العل�م ب�النحو  –م�ازن بن�ي ش�يبان –ھو بكر بن محمد حبيب بن بقية ابو عثمان المازني  )1(

في��ه  لح�ني اب التص�ريف ، وكت�اب م�اوالغري�ب واللغ�ة بالبص�رة ، م�ن علم�اء ا]مامي�ة ، ل�ه ف�ي ا]دب كت�
نقد الرجال ، التفرش�ي +  110/ رجال النجاشي ، النجاشي ) : ظ(ھـ ) 248(العامة ، والتعليق توفي سنة 

 :1 /295  . 
 .271/ 4: البحر المحيط ، ابو حيان ا]ندلسي  )2(
 .  60 /مختصر في شواذ القراءات ، ابن خالويه ) ظ(و 105/ 4: المقتضب ، المبرد  )3(
  260/ 4 :ابو حيان، البحر المحيط ، 489/ 1: الكتاب المكنون السمين الحلبيالدرر المصون في علم  )4(
 .  55- 54/ أراء حول القرآن ، علي الفاني ) ظ( )5(
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تأسيساً  على ما تقدم من انقسام آراء العلماء في تواتر الق�راءات عل�ى ث4ث�ة م�ذاھب ، 

كانت ا]جابة ھنا على ھذا المطلب منقسمة على ث4ثة مذاھب أيضا ً تبعا ً للموق�ف م�ن ت�واتر 

الق��راءات وعدم��ه ، بن��اء ً عل��ى الق��ول بحجيتھ��ا مطلق��ا ً ، وحجي��ة المت��واتر منھ��ا دون الش��اذ ، 

  :وھي كاyتي . يتھا مطلقا ً وعدم حج

وانصار ھذا المذھب يقولون انه يمكن ا]حتجاج بالقراءات ف�ي مق�ام : المذھب ا]ول  

ا]ستد]ل واستنباط ا]حكام الشرعية ، سواء كان�ت الق�راءة مت�واترة ام ش�اذة ، ف�المتواتر م�ن 

الحجة  ااد التي تقوم بھالقراءات ھي قرآن عندھم ، واما القراءة الشاذة فعدوھا من أخبار ا]ح

  . دون العلم اذ انه يُعد حجية ظنية  من في وجوب العمل

وام�ا الق�راءات ف�4 تحت�اج اليھ�ا ا]ح�ين ا]س�تد]ل : (( قال صاحب التقري�ر والتن�وير 

ومعن�اه ان�ه   )1())ك�ذكر الش�اھد م�ن ك�4م الع�رب فذكر القراءة... بالقراءة على تفسير غيرھا 

  . رض الحكم الفصل في تحديد المعنى من النص القرآني يكون لھا عند التعا

مس��تدلين عل��ى ذل��ك بت��واتر  )2(. وھ��و م��ذھب الحنفي��ة والحنابل��ة والزيدي��ة والمعتزل��ة 

  : القراءات ، واما الشاذة منھا فاستدلوا على حجيتھا بأمرين 

  

نھا رواية عدل ثبت�ت ]: )صلى هللا عليه وآله وس�لم(ا]ول ان القراءة الشاذة ھي مسموعة من النبي 

  . سماعا ً فھو حجة  )صلى هللا عليه وآله وسلم(عدالته جزما ً ، وكل ماكان قد روي عنه 

  

ان القراءة الشاذة مترددة بين القرآن والخبر فھ�ي إم�ا ان تك�ون قرآن�اً  : وا]مر الثاني 

 )هللا علي�ه وآل�ه وس�لم ص�لى(وأما ان تك�ون خب�راً  مس�موعاً  ع�ن المعص�وم . قد نسخت ت4وته وبقي حكمه 

]يمك�ن ان يك�ون اختراع�ا ً م�ن ... ]ن نقل العدل و] س�يما المقط�وع بعدالت�ه كأص�حاب ب�در 

                                                
 .  28/ 2:  ابن عاشور،التقرير والتنوير )1(
+  17016/ 2: نصاري فواتح الرحموت ، محمد بن نظام ا]+  211/ 1: اصول السرخسي  ) ظ( )2(

شرح الكوكب المنير +  181/ 1:   المقدسي،روضة الناظر+ 287/ 2: حاشية التفتازاني على المختصر 
  248/ 5: اضواء البيان  الشنقيطي +  136/ 2: ، السبكي 
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وعل�ى أي ا]حتم�الين .  نفسه ، بل من سماع ، وا]ل�زم من�ه جرح�ه وھ�و خ�4ف المتف�ق علي�ه

  )3(. وجب العمل 

اءات الت�ي يس�تعان و] يش�ترط ف�ي الق�ر: (( قوله ) ھـ  510ت (غوي بوقد ورد عن ال

بھ�ا عل��ى ايض�اح مع��اني ا]ي�ات القرآني��ة ان تك�ون مت��واترة ، ف�القراءة المش��ھورة ، او الش��اذة 

، وتابع�ه )4()) مقبولة في التفسير بل ھي أقوى من أحادي�ث اyح�اد الص�حيحة ف�ي ھ�ذا الش�أن 

  )5(. على ذلك صاحب تفسير أضواء البيان 

ر من الفسرين بالقراءة الش�اذة عل�ى معن�ى اKي�ة ف4 غرابة أن يجد المطلع استد]ل كثي

/ س�بأ ( �قَالُوا َربَّنَا بَاِعْد بَْيَن أَْس�فَاِرنَا فَ �: يفسر قوله تعالى  )1() .ھـ  489ت( ، فھذا السمعاني 

فعل�ى : (( على الق�راءة المت�واترة والق�راءة الش�اذة فيجع�ل لھ�ا معني�ين ، اذ يق�ول استنادا ً )  19

وعلى القراءة الشاذة معنى اyية عل�ى . ة ـ يعني المتواترة ـ معنى اyية سؤال القراءة المعروف

  . )3(وتابعھم على ذلك بعض ا]صوليين  )2()) وجه الخبر 

  . ويرد على استد]لھم على حجية القراءة الشاذة 

ان القراءة الشاذة انما ُعدت كذلك ]نھا مخالفة للمش�ھور م�ن جھ�ة وغي�ر مت�واترة م�ن 

ولما كان القرآن متواتراً  بأتفاق الجميع خرجت القراءة الشاذة عن كونھا قرآن�ا ً . رى جھة اخ

Kن ك�ل م�ا ك�ان قرآن�اً  وج�ب أن : ان القراءة الشاذة مردودة ) : (( ھـ606ت( ، قال الرازي 

وايض�ا ً يمك�ن إحتم�ال ان  )4()) يثبت بالتواتر فحيث لم يثبت ب�التواتر قطعن�ا ان�ه ل�يس قرآن�ا ً 

   )5(. ون القراءة الشاذة مذھبا ً لذلك الصحابي قد أدرجه في القرآن في معرض البيان تك

                                                
التمھيد ، +  186/ 1: تيسير التحرير ، محمد امين +  428/ 1: قواطع ا]دلة ، السمعاني ) ظ ( )3(

y141/ 1: سنوي ا . 
  15ـ  14/ 1: معالم التنزيل ، البغوي  )4(
  .  225/ 3: اضواء البيان ، الشنقيطي ) ظ( )5(

 
بو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار المروزي الشافعي ، المعروف بالسمعاني توفي سنة  اھو )1(
 .  107/ 1: كشف الظنون ، حاجي خليفة ) ظ) . (ھـ  489(
 5: ة فتح القدير ، الشوكاني + 492/ 1: البحر المحيط ، ابو حيان ) ظ(، و 328/ 4: لسمعاني تفسير ا )2(

 وغيرھم ، . 63/  22: روح المعاني اyلوسي +  350/ 
معالم اصول الفقه +  186/ 1: تيسير التحرير محمد أمين +  428/ 1: قواطع ا]دلة السمعاني ) ظ( )3(

 .  102/ 1: الجيزاني 
 .   90/ 6: تيح الغيب ، الرازي مفا )4(
 .  102/ 1: الفقه ، الجيزاني  اصول معالم) ظ( )5(
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وت��واتر فض��4 ً ع��ن أن الباح��ث ق��د اث��ار فيم��ا تق��دم ان الم4زم��ة ب��ين ت��واتر الق��راءات 

  . اذ أن القرآن شئ والقراءات شئ أخر : مخطوء  آن أمرٌ القر

  

س�تد]ل ب�القراءة المت�واترة ، ول�م يج�وزوا جّوز المالكية والشافعية ا]: المذھب الثاني 

  :  آن و] على انه خبر، وذلك yمرينا]حتجاج بالقراءة الشاذة ، ]على انه قر

أن الق�رآن منق�ول الين�ا ب�التواتر فش�رطه الت�واتر وم�ا ل�يس ك�ذلك فھ�و ل�يس قرآن�ا ً ب��ل : ا]ول 

  . الخطأ في نقله متيقن 

  

  )1(. فكيف نصحح صيرورته خبرا ً  فأنه لم ينقل على أنه خبر: والثاني 

أن الق��راءة الش��اذة ]يح��تج بھ��ا و] يك��ون لھ��ا حك��م ) : (( ھ��ـ 794ت(ق��ال الزركش��ي 

]ن ناقلھ����ا ل����م ينقلھ����ا أ] عل����ى أنھ����ا ق����رآن ،                                                                :  )ص����لى هللا علي����ه وآل����ه وس����لم(الخب����ر ع����ن رس����ول هللا 

    )2()) . والقرآن ]يثبت ا] بالتواتر ، وان لم يثبت قرآنا ً لم يثبت خبرا ً 

والباحث يتفق مع ھذا الم�ذھب ف�ي ردة للق�راءة الش�اذة ا] أن�ه ي�رفض إعتم�اده لحجي�ة 

و] أعلم كيف رج�ح ال�دكتور محم�د الجن�ابي . القراءات ا]خرى ل�سباب التي اوردھا مسبقا ً 

ـ عل��ى مبن��اھم ـ والش��اذة بحج��ة ان ف��ي ذل��ك ب��القراءات بنوعيھ��ا المت��واترة ل أمك��ان اKس��تد]

أيھما أعظ�م ف�ي الحرم�ة : والباحث يسأل الدكتور  )3(اً  من الغاء ما جاء عن الصحابة ؟ نصو

إذ ـ بن��اء ً عل��ى مبن��اه ـ ف��أن الق��راءات م��ن الق��رآن : وأح��ق أن يص��ان الص��حابي أم الق��رآن ؟ 

قول ، بنق�ل الق�رأن عل�ى المعن�ى فيل�زم م�ن ذل�ك ع�دم ك�ون الق�رآن لل: وجعل الشاذ منه يسمح 

  . فتأمل . معجزا ً 

                                                
المستص�فى ، + 138/ 1: ا]حك�ام ، اyم�دي + 426/ 1: البرھان ، الجويني : من كتب ا]صول ) ظ( )1(

 25/ المصقول في علم ا]صول ، محمد حلبي +  475/ 1: البحر المحيط ، الزاركشي + 102: الغزالي 
/ 8: الج��امع ]حك��ام الق��رآن القرطب��ي +  90/ 6: م��ن كت��ب التفس��ير مف��اتيح الغي��ب ، ال��رازي ) ظ(و+ 

روح المع���اني ، +  322/ 1: البرھ���ان الزركش���ي  180/ 1: تفس���ير الق���رآن العظ���يم ، اب���ن كثي���ر +381
 .  27/ 1: ا]لوسي 

 . 281/ 1 :المنخول ، الغزالي ) ظ(و.  121/ 2: البحر المحيط ، الزركشي  )2(
 . 42/ رسالة الدكتوراة ، مباحث الكتاب عند ا]صوليين ، محمد حسين الجنابي ) ظ( )3(
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اص��حاب ھ��ذا الم��ذھب ي��رون ع��دم ج��واز ا]س��تد]ل ب��القراءات مطلق��ا ًلع��دم : الم�ذھب الثال��ث 

  )4() فالقضية سالبة بأنتفاء الموضوع ( ثبوت تواترھا ، 

ث�ر تش�دداً م�ن المفس�رين ف�ي وظھر للباحث من خ4ل ا]س�تقراء ان ا]ص�وليين ھ�م اك

بالبح�ث ع�ن م�ايمكن ان يك�ون حج�ة ف�ي  ىاذ يعن�:  ذلك وھ�و ماتملي�ه طبيع�ة عم�ل ا]ص�ولي

ا]ستد]ل ، واما المفس�ر فغاي�ة م�راده ھ�و الكش�ف ع�ن مع�اني ال�نص القرآن�ي وبي�ان اس�راره 

  .بالقراءات من ھذه الجھة  ىوتوضيح مراد هللا تعالى منه على حسب طاقته ، ف4 يعن

فتجد صاحب كفاية ا]صول يصرح بعدم جواز ا]ستد]ل ب�القراءات لع�دم تواترھ�ا اذ 

و] يخفى أنه بعد عدم ثبوت تواترھا ، فجواز ا]ستد]ل بالقراءات الس�بع وبغيرھ�ا : (( يقول 

، واس�تدل ص�احب وس�يلة الوص�ول ال�ى  )1()) ذل�ك  ل�ىدل عي�من الق�راءت يحت�اج ال�ى دلي�ل 

ث��م أن : ((ت4ف ف��ي الق��راءات عل��ى ع��دم ج��واز اKس��تد]ل  بھ��ا بقول��ه حق��ائق اKص��ول ب��اKخ

يطھ��رن ويطھ��رن ـ ب��التخفيف :  اKخ��ت4ف ف��ي الق��راءة يوج��ب اKخ��ت4ف ف��ي الظھ��ور مث��ل

   )2()) والتشديد ـ يوجب ا]خ4ل بجواز التمسك وا]ستد]ل بھا 

ب��الحكم . ض��اد ]ن ھ��ذا ا]خ��ت4ف ف��ي الق��راءة م��ن ش��أنه أن ي��ؤدي ال��ى ا]خ��ت4ف والت

ول�و ( الواقعي ، لعدم أحراز ماھو م�ن الق�رآن ال�ذي يج�ب أتباع�ه ، مم�ا ھ�و ل�يس م�ن الق�رآن 

فرض جواز ا]ستد]ل بالقراءات كجواز القراءة بھا ف4 وجه لم4حظة الترجيح بين القرأتين 

اذ أن ت��رجيح أح��داھما م��ع كونھم��ا نص��ين ت��رجيح ب��4 م��رجح وعن��د ؛)3() عن��د تعارض��ھما 

  )4(.ض النصين وعدم إمكان الجمع بينھما فأنھما يتساقطان بأجماع العلماء تعار

وتأسيساً  على ذلك فأن من المفسرين من لم يجوز القراءة في الص4ة مالم تح�رز أنھ�ا 

]ن الواجب في الص4ة ھو قراءة القرآن ف4 يكف�ي ق�راءة ش�ئ ل�م يح�رز كون�ه ( من القرآن ؛ 

نع�م ينبغ�ي .  معنى لتخصيص الجواز بالقراءات السبع أو العش�ر ، وعلى ذلك ف4 )5() قرآناً  

                                                
 .  58/  26: روح المعاني ، ا]لوسي ) ظ(، و139/ 5: ا]صفھاني  ،كاسبمحاشية ال )4(
 .  90/ 2: حقائق ا]صول ، محسن الحكيم ) ظ(و 285/ كفاية ا]صول ، ا]خوند  )1(
 . 484/ لوصول ، ا]صفھاني وسيلة ا )2(
 .  134/ 3: عناية ا]صول ، مرتضى الحسيني  )3(
: عدة ا]صول ، الطوسي +  288/ 1: الذريعة ، السيد المرتضى +  5/ التذكرة ، الشيخ المفيد ) ظ( )4(

/ معالم الدين ، جمال الدين العاملي + 241/ 4: ا]حكام اyمدي +  250/ المستصفى ، الغزالي + 1/23
250  . 

 .  168ـ  167/ البيان ، السيد الخوئي  )5(
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ا]نس�ب أن تك�ون الق�راءة : (( عدم الخروج عنھا على نحو ا]حتي�اط ، ق�ال الس�يد السيس�تاني 

و] ...ن ك�ان ا]ق�وى الق�راءة عل�ى ال�نھج العرب�ي اعلى طبق المتعارف من القراءات السبع و

فسكوتھم عليھ�ا  )6()) )عليه الس4م (متداولة في عصر ا]ئمة  يجوز التعدي عن القراءات التي كانت

  . اقرار منھم بصحتھا 

ولھذا ]يج�د المطل�ع اللبي�ب بأس�ا ً عن�د المفس�رين ف�ي أخ�ت4ف الق�راءة وأي�راد المعن�ى 

على حسب ما جاء في القراءات شاذة كانت ام مشھورة ، بل وربما أستدلوا على تقوي�ة معن�ى 

، ) 16/ ا]ح�زاب ( �النَّبِيُّ أَْولَى بِاْلُمْؤِمنِيَن ِمْن أَْنفُِس�ِھْم �: شواذ ، كما في قراءة آية ما ، بقراءة ال

وبھا ق�رأ ) وھو أب لھم ( وفي بعض القراءات ) : (( ھـ 505ت(فقد قال الراغب ا]صبھاني 

  )1()) بن عباس وأبي بن كعب وھي في مصحفه ، وھي قراءة شاذة 

    : المفس�رين أس�تدلوا بھ�ذه الق�راءة عل�ى معن�ى قول�ه تع�الى وعلى ال�رغم م�ن ذل�ك ف�أن 

عني به أزواجھ�م ، : ، اذ جاء في تفسير القمي أنه )  78/ھ�ود (  �ھَُؤ]ِء بَنَاتِي ھُنَّ أَْطھَُر لَُكمْ  �

أزواجكم ھن : وذلك أن النبى ابو أٌ مته  فدعاھم الى الح4ل ولم يكن يدعوھم الى الحرام فقال 

  .)2() )لكم  أطھر

على صحة ھذا المعن�ى ب�القراءة الش�اذة تل�ك ـ كم�ا يق�ول ) ھـ399ت (استدل ابن زمنين        

النب�ي اول�ى ب�المؤمنن : (( وھذا شبيه بما روي عن قراءة أبي بن كع�ب : (( الراغب ـ اذ قال 

  )4(.ووافقه على ھذا جل المفسرين  )3()) .وھو أب لھم )من أنفسھم وازواجه امھاتھم 

  ـ : صة القول في ما تقدم يمكن حصره في عدة نقاط وخ4

  . المفسرون وا]صوليون بتحديد مفھوم القراءات  ـ لم يُعن1

اس��تعما] ً منھ��ا عن��د ا]ص��وليين ، ف��أن  ـ�� ان الق��راءات عن��د المفس��رين أش��مل دراس��ة وأع��مّ 2

م�ن  يق��ول ا]ص�وليين ]يعتم�دون عل�ى الق�راءة الش��اذة ف�ي اس�تنباط ا]حك�ام الش�رعية ـ عن�د 

                                                
  208/ 1: منھاج الصالحين ، السيد السيستاني  )6(
 .  6/ 1: مفردات غريب القرآن ، الراغب ا]صبھاني  )1(
كنز + 121/ 8: مجمع البيان ، الطبرسي ) ظ(و 335/ 1: تفسير القمي ، محمد بن ابراھيم القمي  )2(

 .  2/350:  الدقائق ، المشھدي
 .  301/ 2: تفسير ابن زمنين  )3(
تفسير معالم +  447/ 2: تفسير السمعاني ، السمعاني + 151/  5: الكشف والبيان ، الثعلبي ) ظ( )4(

تفسير القرآن العظيم ، ابن كثير +  73/ 9: الجامع ]حكام القرآن ، القرطبي +  295/ 2: التنزيل البغوي 
 .، وغيرھا  469/ 2: 
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بحجيتھا في ا]ستد]ل ـ بينما يعتمدھا المفسرون في الكشف عن معنى النص القرآن�ي أحيان�ا ً 

 .  

ـ أن من القراءات م�ا ل�ه ع4ق�ة بعلم�ي التفس�ير وا]ص�ول ومنھ�ا م�ا ل�يس ل�ه ع4ق�ة ب�ذلك ، 3

  . كأحكام الت4وة مث4 ً 

وا]ص��وليين ، وتأسيس��ا ً عل��ى ـ�� أن مس��ألة ت��واتر الق��راءات مس��ألة خ4في��ة ب��ين المفس��رين 4

  .  أخت4فھم فيھا تتحدد حجيتھا في ا]ستد]ل عنھم 
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  الفصل الثالث

  وظائف علوم القران عند الفريقين وتطبيقاتھا

  

أصبح من الضروري ھنا تبيين مفھوم الوظيفة بع�د أن وص�ل البح�ث إل�ى تس�ليط الض�وء      

  .آن وتطبيقاتھا عند المفسرين واKصوليينعلى وظائف علو القر

العھ�د والش�رط وا6ل�زام، فوظ�ف عل�ى نفس�ه ألزمھ�ا، : فالوظيفة في عرف اللغويين، تعني    

ش�رطت علي�ه ذل�ك، ووظ�ف عقل�ه : ووظفت على الصبي كل يوم حف�ظ آي�ات م�ن الق�رآن، أي

طع�ام أو عل�ف  استعمله، وھي بمعنى التقدير من كل شيء في ك�ل ي�وم أو زم�ان م�ن رزق أو

  .)1(أو شراب، وجمعھا وظائف

، ويقس�مونھا عن�دھم )2()الشغل، العم�ل، والمھم�ة:( والوظيفة في عرف اKصوليين، تعني     

وھ��ي الت��ي يوجبھ��ا الش��ارع عل��ى نح��و ال��4زم أو : اح��دھما الوظيف��ة الش��رعية: عل��ى قس��مين

من ص��احبھا م��ن عق��اب وھ��ي الت��ي يوجبھ��ا العق��ل وي��ؤ: واKخ��رى الوظيف��ة العقلي��ة. التخيي��ر

  .)3(الشارع بترك ا]متثال للحكم الواقعي

  .)4())ما يجب على المستخدم أداؤه:(( وعند أھل القانون فالوظيفة ھي     

، وان لم يصرحوا بذلك، وإنم�ا ھ�و م�ا اس�تقراه )التعيين(وعند المفسرين، الوظيفة بمعنى      

  .)5(الحكيمالباحث من ظاھر كلماتھم عند تفسيرھم yي الذكر 

َوإِْن َطائِفَتَ��اِن ِم��َن اْلُم��ْؤِمنِيَن اْقتَتَلُ��وا فَأَْص��لُِحوا بَْينَھَُم��ا فَ��إِْن بََغ��ْت  �:فعن��د تفس��ير قول��ه تع��الى     

ِ فَ�إِْن فَ�اَءْت فَأَْص�لُِحوا بَيْ  نَھَُم�ا إِْحَداھَُما َعلَى اKُْْخَرى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَْبِغ�ي َحتَّ�ى تَفِ�يَء إِلَ�ى أَْم�ِر هللاَّ

                                                
معج��م مق��اييس +  4/1439:الص��حاح، الج��وھري+  8/169:الع��ين، الفراھي��دي: م��ن كت��ب اللغ��ة) ظ( )(1

. 12/525:ت��اج الع��روس، الزبي��دي+  9/358:لس��ان الع��رب، اب��ن منظ��ور+  6/122:اللغ��ة، اب��ن ف��ارس
  .وغيرھا

  .447/احمد فتح هللا. معجم ألفاظ الفقه الجعفري، د )2(
معج�م ألف�اظ الفق�ه +  1/19:أصول الفقه، المظف�ر+  3/444:لكاظميفوائد اKصول، محمد علي ا) ظ( )(3

  .447/الجعفري
  .2/356:المعجم القانوني، الفاروقي )4(
تفس��ير +  2/199:كن��ز ال��دقائق، المش��ھدي+  7/200:مجم��ع البي��ان+  7/383:التبي��ان، الطوس��ي) ظ( )5(

  .6/248:الميزان، الطباطبائي+  5/505:القران، مصطفى الخميني
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َ يُِحبُّ اْلُمْقِسِطينَ  ذكر مكارم الشيرازي عدة وظ�ائف ، )9/الحجرات( 	 بِاْلَعْدِل َوأَْقِسطُوا إِنَّ هللاَّ

  )1(:لھذه اyية الكريمة

  .ا6ص4ح بين المؤمنين: الوظيفة اKولى

  .مقاتلة الفئة الباغية: الوظيفة الثانية

  .ل بعد ان فاءت الباغيةينبغي الحكم بينھما بالعد: الوظيفة الثالثة

التعيين للواجب الذي جاءت به اyي�ة  )وظيفة(ي جميع ذلك عنى الشيخ الشيرازي من لفظة فف

  .نحو اKمر فتعينت وظيفة المؤمنينالكريمة على 

وج��امع الكل��م مم��ا تق��دم أن للوظيف��ة مع��اٍن متع��ددٍة كالعھ��د، والش��رط، وا6ل��زام، والتعي��ين     

والباحث يختار منھا ما له ع4قة بما ي�روم . يجب ان يقوم به المستخدموالمھمة والعمل، الذي 

؛ إذ ان مقص��د الباح��ث ھھن��ا ھ��و بي��ان )المھم��ة(التوص��ل الي��ه م��ن ھ��ذه الدراس��ة، وھ��و معن��ى 

المھمة التي أدتھا علوم القرآن في عمل المفسر واKصولي، فض4 عن تعيين تلك المھمة عن�د 

  .كليھما

ف��ان الباح��ث س��وف يح��اول تس��ليط الض��وء عل��ى تل��ك المھ��ام وم��دى وتأسيس��اً عل��ى ذل��ك،     

تأثيرھا في عمل ك�4 الف�ريقين م�ن خ�4ل تع�املھم م�ع النص�وص القرآني�ة عل�ى وف�ق منھجي�ة 

  .خاصة لكل منھما

وبع�ض  -في نظره القاص�ر -وسوف يتناول الباحث بعض الوظائف المھمة لعلوم القران      

غي�ر المخ�ل مخاف�ة التطوي�ل المم�ل والخ�روج ع�ن أص�ل  التطبيقات لھا على نح�و ا]ختص�ار

  :موضوع ھذه الدراسة وهللا الموفق وھو المستعان، وكاyتي

  .وظائف العام والخاص عند المفسرين واKصوليين -1

  .وظائف المطلق والمقيد عند المفسرين واKصوليين -2

  .وظائف الناسخ والمنسوخ عند المفسرين واKصوليين -3

  .لمجمل والمبين عند المفسرين واKصوليينوظائف ا -4

  .عند المفسرين واKصوليين وظائف المحكم والمتشابه -5

                                                
أحكام القران، +  3/237:تفسير الثعلبي، الثعلبي) ظ(، و16/536:تفسير اKمثل، مكارم الشيرازي) ظ( )1(

  .2/62:ابن العربي
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  .عند المفسرين واKصوليين القصص القرآنيوظائف  -6

  .عند المفسرين واKصوليينبعض قضايا تاريخ القران وظائف  -7

  .عند المفسرين واKصوليين أسباب النزول وظائف -او]

  .عند المفسرين واKصوليين ف القراءات القرآنيةوظائ -ثانيا
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  المبحث اiول

  والخاص عند المفسرين واiصوليين وظائف العام

  

  .)1(د�لة العام على افراده كلية:الوظيفة اiولى

يص�لح ل�ه،بمعنى ان�ه  اKص�وليون عل�ى أن الع�ام يس�تغرق جمي�ع م�ا اتفق المفسرون و

عّم هللا تعالى المكلفين بالخطاب لم�ا ك�ان (أفراده د]لة تامة،ولذلك يقال يدل على كل واحد من

؛إذ لو كان م�ن ب�اب الك�ل أو )3()فمدلول العموم كلية ] كل و] كلي(،)2() إلى جميعھم متوجھاً 

ٍم لِْلَعبِي��دِ  ����:ف��ي نف��ي الظل��م عن��ه تع��الى بقول��ه الكل��ي لم��ا ج��از ا]س��تد]ل )  َوَم��ا َربُّ��َك بَِظ��4َّ

ا تَْعَملُونَ ..َ �:،وقوله تعالى)46/فصلت( ُ بَِغافٍِل َعمَّ ،فان ك4 اyيتين قد دلتا عل�ى )74/البقرة(	 َما هللاَّ

أن العام شامل في د]لت�ه عل�ى نف�ي الغفل�ة والظل�م عن�ه س�بحانه وتع�الى بالنس�بة لجمي�ع اف�راد 

  .وجل خلقه عز

نَ�ى إِنَّ�هُ َك�اَن وَ  �:ومثل ذلك يقال في د]ل�ة النھ�ي ال�واردة ف�ي قول�ه تع�الى ] تَْقَربُ�وا الزِّ

 ناء عل�ى ا]نتھ�اءش�املة لجمي�ع المكلف�ين م�ن دون اس�تث، فانھا )3/ا6س�راء(	 فَاِحَشةً َوَساَء َسبِي4ً 

  .عن الزنا أو ا]قتراب من مقدماته المؤدية اليه،كالنظر وغيره

 مظل�ومين من��ه فل�و ك��ان ش�مول الع��ام ]ف�راده عل��ى نح�و الك��ل لج�از أن يك��ون بع�ض عب��اد هللا

تع�الى هللا  -أعمال الخ4ئق، أو إجازة الزنا لبعض دون بع�ض بعض تعالى، وكذلك غفلته عن

  .عن ذلك علواً كبيراً 

                                                
وھي الحكم على :ويقابلھا الجزئية.ھي التي يكون فيھا الحكم على كل فرد فرد،بحيث ] يبقى فرد:الكلية )(1

و يتح�دد معرف��ة الكلي��ة .الجزئية بع��ض الكلي��ةبع�ض الحي��وان إنس�ان،ف:أف�راد حقيق��ة م�ن غي��ر تعيين،كقول��ك
ھ��و المجم��وع ال��ذي ] يبق��ى بع��ده :فالك��ل.بمعرف��ة الك��ل ال��ذي يقابل��ه الج��زء ،والكل��ي ال��ذي يقابل��ه الجزئ��ي

وھ�و :ويقابله الجزء. فرد،والحكم فيه على المجموع من حيث ھو مجموع، ] على ا]فراد،كأسماء ا]عداد
فھ�و ال�ذي يش�ترك ف�ي :و اما الكل�ي. مع العشرة،فالجزء بعض الكل ما تركب منه ومن غيره كل،كالخمسة

مفھوم��ه كثي��رون،او ھ��و الق��در المش��ترك ب��ين جمي��ع ا]ف��راد، كمفھ��وم الحي��وان ف��ي أنواع��ه و ا6نس��ان ف��ي 
كزيد مث4ً، وھو مركب من الكلي وھ�و ا6نس�ان،فالجزئي اكب�ر م�ن الكل�ي بإض�افة :ويقابله الجزئي.أنواعه

حاش���ية ) ظ.(الكل���ي بع���ض الجزئ���ي:الص���ورة والش���كل، فل���ك ان تق���ول: تش���خص، أيقي���د زائ���د وھ���و ال
تمھيد + 4/1196:ا6بھاج في شرح المنھاج،السبكي+ 4/1732:نفائس اKصول، القرافي+ 36/الباجوري

  .150/القواعد، زين الدين العاملي
  .1/273:لشيخ الطوسياالعدة، )2(

   .4/1196:ا6بھاج،السبكي(3)
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إنما استقرأه الباحث من مطاوي كلماتھم،  وھذا اKمر لم يصرح به المفسرون في تفاسيرھم،و

ً َوإِْن ِمْنُكْم إِ]َّ َواِردُ  �:سيرھم لقوله تعالىفعند تف ). 71/م�ريم(	...ھَ�ا َك�اَن َعلَ�ى َربِّ�َك َحْتم�اً َمْقِض�يّا

جھ���نم  ش���امل لجمي���ع المكلف���ين ومتحق���ق لك���ل ف���رد ف���رد، م���ؤمنھم  )1(اتفق���وا عل���ى أن ورود

�ي  �:ال�ذين اتق�وا بد]ل�ة قول�ه تع�الىفاجرھم،ثم ينج�ي هللا منھ�ا بعدئ�ذ  وكافرھم،برھم و ثُ�مَّ نُنَجِّ

  .)72/مريم.(	  لظَّالِِميَن فِيھَا ِجِثيّاً الَِّذيَن اتَّقَْوا َونََذُر ا

معن�ى قولن�ا ف�ي اللف�ظ ان�ه ع�ام يفي�د ان�ه يس�تغرق (بينما تجد اKصوليين قد ص�رحوا ب�ان       

، فالع��ام و الخ��اص م��ن المع��اني المفھوم��ة والمعروف��ة إجم��ا]ً ف��ي )2()جمي��ع م��ا يص��لح ل��ه

ف��ي جمي��ع  )3()ل والس��ريانوالعم��وم ع��ن الع��رف متق��وم بالش��مو(اKذھ��ان،وفي ك��ل مح��اورة،

افراده فرداً فرداً ؛إذ ] يكون العام عاماً حتى يشمل جميع ما يص�لح ل�ه اللف�ظ، وھ�و م�ا يمي�زه 

  .)4(من غيره من اKلفاظ و] يشركه معھا

  -:ومن التطبيقات على ھذه الوظيفة التي أعطاھا العام كقاعدة كلية إلى اKصوليين ما يأتي

،ف�ان العق�ود ھن�ا جم�ع محل�ى )1/المائدة(	أَيَُّھا الَِّذيَن آَمنُوا أَْوفُوا بِاْلُعقُوِد  ايَ  �:في قوله تعالى  -1

با]لف وال4م يفيد شمول الحكم وھو وجوب الوفاء وا]لت�زام بل�وازم العقد،س�واء عق�د بي�ع،أو 

  .)5(زواج،أو إجارة، أو أي مصداق من مصاديق العقد،ا] ما أخرجه الدليل

                                                
بع�د ان ) ع(،عن ا6مام الصادق2/52:،فقد جاء في تفسير القمي)الورود(لفوا في تفسير لفظا] انھم اخت )(1

،أي ان الورود ھو ))اما تسمع الرجل يقول وردنا ماء بني ف4ن فھو الورد ولم يدخله:((سئل عن ذلك فقال
والطبرسي  7/141:ا]قتراب من جھنم ] دخولھا،والى ذلك ذھب جمع من المفسرين كالطوسي في التبيان

،وال���رازي ف���ي مف���اتيح 5/519:،واب���ن عطي���ه ا]ندلس���ي ف���ي المح���رر ال���وجيز6/441:ف���ي مجم���ع البي���ان
فيم���ا ذھ���ب .14/89:،والطباطب���ائي ف���ي المي���زان3/474:،والش���نقيطي ف���ي أض���واء البي���ان9/143:الغي���ب

 س�بحانه يج�وز ان يعاق�ب هللا:(6/224:اyخرون الى ان معناه الدخول في جھ�نم يق�ول الثعلب�ي ف�ي تفس�يره
بع��د  3/306:،و تابع��ه عل��ى ذلك،الس��عاني ف��ي تفس��يره)العص��اة م��ن الم��ؤمنين ف��ي الن��ار ث��م يخ��رجھم منھ��ا

وي�رد عل�ى الثعلب�ي وم�ن .3/203:عرضه لجميع اKقوال فرجح معنى الدخول، وكذلك البغوي في تفس�يره
في رؤيتھا والحضور  ذھب مذھبه ان ھذا اKمر يختص بغير المعصوم،و اما المعصوم فيشمله عموم اyية

إن الذين سبقت لھم من الحسنى أولئك �:عندھا، ] دخولھا ويؤيد ذلك كثير من اyيات الكريمة كقوله تعالى
  والمبعد عنھا ] يوصف بأنه داخل فيھا)101/اKنبياء(	عنھا مبعدون

  .2/103:عدة اKصول،الشيخ الطوسي)(2
  .15/تطبيقات اKصول،عباس نور الدين(3)
مبادئ +  81/معارج اKصول،المحقق الحلي+  1/234:الذريعة في أصول الفقه، السيد المرتضى) ظ((4)

درر الفوائد،عب����د الك����ريم +  1/370:حاش����ية الشيرواني،الش����يرواني+  120/الوص����ول،الع4مة الحل����ي
  .وغيرھم.2/395:اِفاضة العوائد،الكايبايكاني+  2/684:الحائري

  .2/12:باط، آية هللا الصفارأصول الفقه و قواعد ا]ستن) ظ()5(
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فلو حلف ان ] يأكل بسراً أو رطباً، فانه ] يحنث اذا أكل من احدھما، و  في حنث اليمين، -2

] أك�ل بس�راً و] رطبا،فھم�ا :ف�ي يمين�ه فق�ال) ](و ام�ا ل�و ك�رر . انما بحنث إن أكل منھا معاً 

  .)1(يمينان،ف4 تنحل إحداھما بالحنث في اKخرى

بس���راً أو رطباً،فأك���ل  م���ا ل���و حل���ف ان ] يأك���ل:وم���ن مواض���ع ا6ش���كال عل���ى ھ���ذه القاع���دة

) رطب�ة(وعلل بأّن المنصف يشتمل عليھا، م�ع ان الرط�ب جم�ع  )2(.انه يحنث:فقد قيل.منصفاً 

  .، والبسر مثله)4(وغيره )3()ھـ 393:ت( كما جاء عن الجوھري

والمتج��ه أن ] يحن��ث ب��ه ل��ذلك،اما البس��رة و الرطب��ة ف��4 بحن��ث :(()5(يق��ول الش��ھيد الث��اني 

  )6())بالمنصفة قطعاً 

  النكرة في سياق النفي عند الفريقين:الوظيفة الثانية

ادوا منھ��ا ك��4 عل��ى حس��ب ف��ھ��ذه الوظيف��ة أعطاھ��ا الع��ام إل��ى المفس��رين واKص��وليين فأ     

  .منھجه،فالمفسرين استعملوھا للكشف عن مراد هللا تعالى واستج4ء معاني آي الذكر الحكيم

ياق النف��ي للعم��وم م��ن اyي��ات القرآني��ة وق��د اس��تدلوا عل��ى إف��ادة النك��رة الواقع��ة ف��ي س��

ُق بَ�ْيَن أََح�ٍد  �:ف�ي تفس�ير قول�ه تع�الى) ھـ 683ت (الكريمة،قال ابن المنير ا]سكندري  ] نُفَ�رِّ

. )7())وفي�ه دلي�ل عل�ى ان النك�رة الواقع�ة ف�ي س�ياق النف�ي تفي�د العم�وم:((،)136/ البق�رة(	 ِمْنھُْم 

َ َح��قَّ .. �:  للعم��وم م��ن قول��ه تع��الى عل��ى إفادتھ��ا) 875ت (واس��تدل الثع��البي    َوَم��ا قَ��َدُروا هللاَّ

  .)8())ھذه اyية تدل على أن النكرة في سياق النفي تعم(( :،إذ قال)91/ا]نعام(	 قَْدِرِه 

وربما أعطت ھذه الوظيفة إلى المفسرين إمارة لبيان مقاصد الشارع ف�ي خطاب�ه الموج�ه       

َواتَّقُوا يَْوم�اً ] تَْج�ِزي  �:في تفسير قوله تعالى) ھـ 548ت (سيإلى المكلفين،قال الشيخ الطبر
                                                

  .23/350:جواھر الك4م،الجواھري+  6/244:المبسوط،الطوسي) ظ((1)
  .11/314:المغني، ابن قدامه) ظ()2(
  .1/136:الصحاح)3(
  .230/المصباح المنير،الفيومي) ظ()4(
لى وال�ده وقرأ ع) ھـ911(ھو زين الدين ابن علي بن أحمد بن محمد الجبعي العاملي،ولد في جبع سنة )5(

الق��ي الق��بض علي��ه وھ��و يص��لي ف��ي المس��جد الح��رام ب��أمر م��ن مل��ك ال��روم .جمل��ة م��ن كت��ب العربي��ة والفق��ه
وقتلوه بھا فمات شھيداً سنة  ةالسلطان سليم و حبس في أحد دور مكة أربعين يوماً،ثم سير إلى القسطنطيني

  .2/1156:معجم المطبوعات العربية،الياس سركيس ) ظ. (ھـ965
+  1/478:ت�ذكرة الفقھاء،الع4م�ة الحل�ي+  1/40:المھذب البارع،ابن ابراج) ظ(و.150/القواعد تمھيد(6)

  .32/148:الينابيع الفقھية، علي أصغر
 .1/315:ا]نصاف فيما تضمنه الكشاف،ا]سكندري)7(
  .2/492:تفسير الثعالبي)8(
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ي في�ه نف�س ع�ن نف�س ش�يئا و] ض�] تغن�ي أو ] تق:اي (( ،) 48/ البق�رة(	نَْفٌس َعْن نَْفٍس َش�ْيئاً  

  )1())وانما نكّر النفس ليبين أن كل نفس فھذا حكمھا...تدفع عنھا مكروھا

 	 ] يَْملُِك�وَن لَُك�ْم ِرْزق�اً  �:عند تفسير لقوله تعالى) ھـ741:ت( يوالعلة ذاتھا أوردھا الكلب     

لقص�د العم�وم ف�ي النف�ي ..فالجواب انه نكره...فان قيل لم نكّر الرزق؟:(( ،إذ قال )17/العنكبوت(

  )2())فان النكرة في سياق النفي تقتضي العموم

ين العموم،لك��ل نف��س ف��ي اyي��ة فان��ه ل��و] وق��وع النك��رة ف��ي س��ياق النف��ي ل��م تف��د ك��4 اyيت��    

) نف��س(اKول�ى،و] يعم��م ك��ل أن��واع ال�رزق ف��ي اyي��ة الثاني��ة،وھو واض�ح جل��ّي؛إذ ل��و ج��اءت 

معرفة ]قتضت الخصوصية المعھودة، ولو كان الرزق معرفاً Kختص بم�ا ھ�و مع�روف م�ن 

  .الرزق المعھود كالطعام أو المال فحسب،و] يعمم رزق العافية والمعرفة وغيرھا

وجاءت النكرة في سياق النفي معينة للمفس�رين ف�ي اس�تج4ء مع�اني الق�رآن الك�ريم، فف�ي      

الم�راد :(( ،قال السيد الطباطبائي )27/ھ�ود(	 َوَما نََرى لَُكْم َعلَْينَا ِمْن فَْضلٍ  �:تفسير قوله تعالى

ي�ة،كعلم نفي مطلق الفضل من متاع دنيوي يختصون بالتنعم ب�ه أو أي ش�يء م�ن اKم�ور الغيب

واقع��ة ف��ي س��ياق النف��ي، فتفي��د ) فض��ل(التأيّ��د بق��وة ملكوتي��ة؛ وذل��ك لك��ون النك��رة أو ، الغي��ب،

  .)3())العموم

د]لتھ�ا عل�ى (ن فقد صرحوا بان النكرة في سياق النف�ي تفي�د العم�وم،وان وو اما اKصولي     

القرين�ة العقلي�ة ] ، بمعن�ى انھ�ا دال�ة عل�ى العم�وم بحس�ب )4() العموم ] ينبغ�ي أن تنك�ر عق�4

اذا كان��ت بحس��ب الوض��ع،أو القرين��ة اللفظي��ة؛بتقريب ان��ه ] تك��اد تك��ون الطبيع��ة معدوم��ة ا] 

يفي�د ان المج�يء مع�دوم .م�ا ج�اء م�ن رج�ل:ا] فھي موج�ودة، فقولن�امعدومة بجميع أفرادھا،و

ل�ى ف�د]لتھا ع(لكل رجل،فلو جاء واحٌد من الرجال Kص�بحت الطبيع�ة موج�ودة غي�ر معدوم�ة

  .)5()العموم ناشئة من الظھور؛ ]ن نفي النكرة يفيد العموم عرفاً 

                                                
+  2/248:تق�ان الس�يوطيا6+  1/64:زاد المس�ير،ابن الج�وزي) ظ. (1/199:مجمع البيان،الطبرس�ي)1(

  .12/48:الميزان،الطباطبائي
  .3/114:التسھيل في علوم التنزيل،الكلبي)2(
  .10/24:الميزان،الطباطبائي)3(
  .3/145:ھداية العقول في شرح كفاية اKصول،محمد الحمامي)4(
  )ظ(،2/15:،آية هللا الصفار طأصول الفقه وقواعد ا]ستنبا)5(
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اKص��وليون متفق��ون م��ع المفس��رين عل��ى أن النك��رة الواقع��ة ف��ي س��ياق النف��ي تفي��د ف 

] خ�4ف ظ�اھر ف�ي ان النك�رة ف�ي س�ياق النف�ي تفي�د :(( العموم،قال صاحب ق�وانين اKص�ول

  .)1())العموم

ْذ قَالُوا َما ◌ِ ا �:جاء عن اليھود مما حكاه التنزيل في قوله تعالى واستدلوا على مقالتھم ھذه بما

ُ َعلَى بََشٍر ِمْن َشْيءٍ  قُ�ْل  �:،فانه سبحانه رّد على مق�التھم بقول�ه عزوج�ل)91/اKنع�ام(	 ..أَْنَزَل هللاَّ

النك�رة  -اKول العم�ومول�و ل�م يف�د الك�4م ،)91/اKنع�ام(	  ..َمْن أَْنَزَل اْلِكتَاَب الَِّذي َجاَء بِ�ِه ُموَس�ى

كان ھذا رداً مناسباً لمقالتھم؛ إذ انھم أنكروا جميع ما أرسل هللا حتى نب�يھم  الم -المسبوقة بنفي

  .)2(سبحانه عليھم بذلك تكذيباً لقولھم حتجَ فأ ،)عليه الس4م(موسى 

يكن فان لم تكن النكرة في سياق النفي تفيد العموم لم .] اله ا] هللا:ومثله في قولنا

  .النفي وراداً على جميع اyلھة سوى هللا سبحانه وتعالى

للعموم مما دّل عليه العقل أو القرين�ة  ويظھر مما تقدم أن القول في إفادة النكرة المنفية

ود]لتھ�ا عل�ى العم�وم ] ينبغ�ي ان تنك�ر :((العقلية ] بحسب الوضع،ولذا قال صاحب الكفاي�ة

اذا كان��ت معدوم��ة معدوم��ة ا]  -وھ��ي النك��رة -ون الطبيع��ةان��ه ] تك��اد تك��:،بتقري��ب)3())عق��4

ا] فھي موجودة،فد]لتھا على العموم ناشئة من الظھور،فان حرف النفي في بجميع افرادھا،و

لما نفى رؤية رجل منكر فقد نفى رؤية جمي�ع الرجال؛Kن�ه نف�ى رؤي�ة .] رجل في الدار:قولنا

فك�ان ض�رورياً انتف�اء رؤي�ة جمي�ع ا]ف�راد ل�ئ4 ھذه الحقيقة،وھي موج�ودة ف�ي جمي�ع ا]فراد،

  .)4(رج4ً واحداً لكذب في مقالته ى،إذ لو كان رأنيلزم الجمع بين النقيضي

وتج��در ا6ش��ارة ھن��ا إل��ى أن النك��رة ف��ي س��ياق النفي،ق��د ] تفي��د العم��وم فيم��ا اذا ُس��لَِب 

م�وم، فھ�و ل�يس حكم�اً ف�ان ھ�ذا ل�يس م�ن ب�اب الع. ما كل عدد زوجاً : الحكم عن العموم،كقولنا

ب�ل المقص�ود  –كم�ا ھ�و معل�وم  -بالسلب على كل فرد،اذ ان في ا]عداد يوجد ال�زوج والف�رد 

                                                
  .2/301:زبدة اKصول،الروحاني) ظ(و. 223/قوانين اKصول،القمي)1(
كش���ف +  2/205:ا]حكام،اyم���دي+  2/343:المحص���ول،الرازي+  231/المستص���فى،الغزالي) ظ()2(

  .115/ارشاد الفحول،الشوكاني+  2/13:ا]سرار،البخاري
  .217/كفاية اKصول،اyخوند)3(
  .2/15:أصول الفقه وقواعد ا]ستنباط ،آية هللا الصفار) ظ()4(
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م�ا ل�ه :وقولن�ا . ان كل عدد زوج، فأبطل الس�امع م�ا ادع�اه م�ن العم�وم:به إبطال مقالة َمْن قال

  .)1(ة كلھاعلّي عشرة، ] يفيد شمول النفي بل يفيد ان عليه شيئاً ما، ولكن ليس العشر

  :ومن التطبيقات على ھذه الوظيفة

ما اذا قال المدعي ليس لي بينة حاضرة، فحلف المدعى علي�ه، ث�م ج�اء اKول : في القضاء -1

  :بالبينة، فھل يحكم له بھا أم ]؟ فالعلماء ھنا على رأيين

  .)2(يحكم له بھا؛ Kنه يجوز أن يكون نسي بينته:اKول

  .)3(] اذا جاء بالبينة غيره،ولم يعلم ھو بھا أو يكون نسيھا] يحكم له بھا، ا:والثاني

النظر وتحك�يم ھ�ذه الوظيف�ة الت�ي أقرھ�ا المفس�رون واKص�وليون،نجد أن  وعند إمعان

ل�يس ل�ي :الحق مع أصحاب الرأي الث�اني وھ�م اKمامي�ة وم�ن ت�ابعھم؛ إذ ان ف�ي ق�ول الم�دعي

  .بينة لديه بينة،نكرة في سياق النفي، وھي تفيد عدم وجود أي

م��ا ل��و حل��ف ان ] يكل��م أح��داً،ولم يقص��د واح��داً :وم��ن التطبيق��ات عل��ى ھ��ذه الوظيف��ة أيض��اً  -2

  بعينه، فكلم واحداً بعد ذلك فھل يحنث وينحل يمينه أم ]؟

ان الفقھاء مجمعون عل�ى أن�ه يحن�ث وينح�ل يمين�ه،وذلك  -على حّد اط4عه-ويبدو للباحث     

م�ا انح�ل يمينه،فق�د ج�اء ف�ي لاق النفي تفي�د العموم،فل�و ل�م تف�د ذل�ك بناًء على أن النكرة في سي

كتاب اKحكام انه من جعل على نفسه ان ] يكلم أحداً في اعتكافه فينبغي ل�ه، ان يطع�م عش�رة 

مساكين،كفارة اليمين؛]ن في الك4م رد الس4م الذي ھو واجب عليه من هللا تع�الى،و] يج�وز 

  .)4(ك فرض ھو ]زم لهKحد ان يوجب على نفسه تر

ان وجه الحنث في ھذه المسألة ونظائرھا كمن حلف ان ] يكلم احدھما،أو واحداً والظاھر     

منھما، ھو ان المحلوف عليه ھو مسمى الواحد الموجود في كل فرد من ا]فراد الداخلة تح�ت 

                                                
حاش������ية +  3/70:البح������ر المحيط،الزركش������ي+  1/296:ع������دة اKصول،الش������يخ الطوس������ي) ظ( )1(

د]ل�ة اKلف�اظ عل�ى المع�اني +  1/320:التمھيد في القواعد،اyس�نوي+  3/327:العطار،العطار و العبادي
  .208/محمود توفيق.عند اKصوليين،د

، واب��ن نج��يم 20/160:المجم��وعمحي��ي ال��دين الن��ووي م��ن أش��افعيه ف��ي :ومم��ن ذھ��ب إل��ى ھ��ذا ال��رأي )2(
  12/160:، وابن قدامة في المغني6/95:المصري من الحنفية في البحر الرائق

والمحق�ق ا]ردبيل�ي ف�ي  8/210:الرأي علماء اKمامية،كالشيخ الطوس�ي ف�ي المبس�وط وذھب إلى ھذا )3(
  .12/160:وتابعھم على ذلك ابن قدامه في المغني. 12/169:مجمع الفائدة

 4/237:المبسوط ،الطوس�ي+  413/الناصريات،المرتضى+  1/263:اKحكام،يحيى بن الحسين )ظ( )4(
  4/371:مغني المحتاج،الشربيني+  8/70:روضة الطالبين،النووي+ 
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، و] يحن�ث بم�ا وھو ق�د ُوج�د فيحن�ث ب�ه –الذي افادته النكرة في سياق النفي  –عموم الحلف 

عداه؛ ]ن اليمين قد إنح�ل مس�بقاً بوج�ود المحل�وف علي�ه؛إذ ان س�لبھا ] يقتض�ي ا] اس�تيعاب 

  .)1(كما تقدم في سلب الحكم عن العام –ا]فراد المتيقنة ] كل ما يصلح ان تنطبق عليه 

َعلَى أََحٍد  َو] تَُصلِّ  :�وينبغي التنبيه إلى ان النكرة قد تقع في سياق النھي كقوله تعالى

ْحَمِن  �:،أو في سياق الشرط ،كقوله تعالى)84/التوبة	(  ..ِمْنھُْم َماَت أَبَداً  َوَمْن يَْعُش َعْن ِذْكِر الرَّ

و الك4م فيھما مثل الك4م في النكرة الواقعة ف�ي ،)36/الزخرف(	..نُقَيِّْض لَهُ َشْيَطاناً فَھَُو لَهُ قَِرينٌ 

  .ھا ھنا خوف ا6طالةسياق النفي، ف4 داعي لذكر

   :بات القرآنية لجميع المكلفينالخطاشمول :الوظيفة الثالثة

 -وبيان ھذه القاعدة الكلية،ان الخطاب الوارد شفاھا،و يسمى خط�اب المواجھ�ة أيض�ا 

ھ��ل يش��مل ) ي��ا أيھ��ا ال��ذين آمن��وا(و) ي��ا أيھ��ا الن��اس(نح��و  )ص��لى هللا علي��ه وآل��ه وس��لم(ف��ي عص��ر النب��ي 

  ]؟ وصره وغير الموجودين حال صدور الخطاب أالموجودين في ع

ويبدو للبحث من خ4ل ا]ستقراء اتفاق المفس�رين واKص�وليين عل�ى ش�مول الخط�اب 

ح��ال نزول��ه للموج��ودين والغ��ائبين، و انم��ا وق��ع الخ��4ف بي��نھم ف��ي كيفي��ة ش��مول الخط��اب 

  للجميع،فھل ھو باللفظ أم بدليل خارجي آخر؟

يعم حكمه جميع المكلفين عند النزول وم�ن س�ينتظم ف�ي فالمفسرون يرون ان الخطاب 

ق�ال الش�يخ .سلكھم من الموجودين حينئذ والحادثين بعد ذلك إلى يوم القيامة،عند انتظ�امھم في�ه

�اَعِة  �:عند تفسيره لقوله تعالى) ھـ 460ت (الطوسي يَ�ا أَيُّھَ�ا النَّ�اُس اتَّقُ�وا َربَُّك�ْم إِنَّ َزْلَزلَ�ةَ السَّ

،و أك�د ھ�ذا )2())ھذا خطاب من هللا تعالى لجميع المكلفين م�ن البش�ر:((،)1/الحج(	 يمٌ َشْيٌء َعظِ 

الخطاب يش�مل الن�اس جميع�اً م�ن م�ؤمن وك�افر وذك�ر :((القول صاحب تفسير الميزان،إذ قال

  .)3())وأنثى وحاضر وغائب وموجود بالفعل ومن سيوجد منھم

َوإَِذا قِي�َل  �:عند تفسيره لقوله تعالى) ھـ 951ت (وكيفية ھذا الشمول يبينه أبو السعود 

والم�راد بالن�اس كاف�ة المكلف�ين الموج�ودين :((،إذ يق�ول)13/البق�رة(	  .لَھُْم آِمنُوا َكَما آَمَن النَّ�اسُ 

و ام��ا َم��ْن ع��داھم مم��ن س��يوجد فغي��ر داخل��ين ف��ي خط��اب الش��افھة،و انم��ا ...ف��ي ذل��ك العص��ر

                                                
  .3/291:كفاية اKصول في أسلوبھا الثاني، باقر ا]يرواني) ظ( )1(
  .3/6:مجمع البيان،الطبرسي) ظ(و. 7/387:التبيان،الطوسي )2(
  .10/275.اKمثل،مكارم الشيرازي) ظ(و. 14/338:الميزان،الطباطبائي )3(
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ض�رورة ان مقتض�ى خطاب�ه و أحكام�ه  ) علي�ه وآل�ه وس�لمص�لى هللا(دخولھم تحت حكمه لما تواتر م�ن دين�ه

  .)1())شامل للموجدين من المكلفين ولمن سيوجد منھم إلى قيام الساعة

ان ش�مولھم ب�الحكم ل�م يُس�تفد م�ن اللف�ظ،إذ اللف�ظ ] ي�دل عل�ى ذل�ك،و انم�ا :ومعنى ذلك

انما بُعث للخلق أجمع�ين  )ه وآله وس�لمصلى هللا علي(دخلوا تحت حكم العام للقرنية العقلية المستفادة من انه 

م��ن اKول��ين واyخ��رين،وان غي��ر المكلف��ين ح��ال ن��زول ال��نص ] يش��ملھم الخط��اب عل��ى نح��و 

الحقيقة،و انما بطريق تعميم الحكم بدليل خارجي،فمن لم يكن بالغ�اً ث�م بل�غ،ومن ك�ان مع�دوماً 

  .)2(ثم وجد اذا بلغه الخطاب شمله حكمه

ب المشافھة عن�د المفس�رين يش�مل المكلف�ين الحاض�رين عل�ى ومما تقدم يظھر ان خطا

نحو الحقيقة،وغير الحاضرين على نحو المجاز؛فان خطاب المشافھة ] يتن�اول م�ن ل�م يكل�ف 

  .بعد وھو خاص بالمكلفين الموجودين

  :و اما اKصوليون فقد انقسمت آراؤھم حول خطاب المشافھة على قسمين

عن بعض الحنفية والحنابلة قولھم بان الخطاب انما يش�مل ) ھـ 794ت (نقل الزركشي :اKول

ح�ال ص�دور الخط�اب،ومن وج�دوا م�ن بع�د عص�ره  )صلى هللا عليه وآله وس�لم(من كانوا في عصر النبي 

  .)3(إلى يوم الدين يشملھم باللفظ

وھ�و رأي اKمامي��ة وم�ن ت��ابعھم عل�ى ذلك،فق�د نق��ل ص�احب المع��الم إجم�اع اKمامي��ة :والث�اني

بص�يغته م�ن ت�أخر ع�ن زم�ان الخط�اب،و انم�ا  ] يع�مّ ...ما وضع لخطاب المشافھة(( على ان

وام�ا م�ا خاط�ب هللا :((رأي الش�يرازي ف�ي اللم�ع،اذ ق�الھ�و ،و)4())يثبت حكمه لھم بدليل آخر

فانه ] ي�دخل في�ه س�ائر م�ن ل�م يخل�ق م�ن جھ�ة الص�يغة ...عزوجل به الخلق خطاب المواجھة

                                                
  .4/179:روح المعاني،اyلوسي) ظ(و. 1/58:تفسير أبي السعود،أبي السعود )1(
تفس�����ير أب�����و  + 1/238:الج�����امع Kحك�����ام القران،القرطب�����ي+  2/84:ي�����ب،الرازيمف�����اتيح الغ) ظ( )2(

فق��ه القران،القط��ب +  17/110:روح المعاني،اyلوس��ي + 2/34:ف��تح القدير،الش��وكاني+  6/91:الس��عود
  .1/131:الراوندي

  .2/133شرح الكوكب المنير،ا]سحاقي،+  3/498:البحر المحيط ،الزركشي) ظ( )3(
  .108/معالم الدين،حسن بن علي العاملي )4(
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والش�����وكاني                  )2()ھ�����ـ 505ت ( ال�����ى ذل�����ك ذھ�����ب الغزال�����ي و.)1())واللف�����ظ الت�����ي ذكرھ�����ا

  .)3()ھـ1250ت (

، فھو شامل لجميع اKمة إل�ى ي�وم )صلى هللا عليه وآله وسلم(ان كل حكم تعلق بأھل زمانه :وتقريره

فاھي عل�ى ان�ه ،دّل ھ�ذا الخط�اب ألش�)19/اKنع�ام(	 Kُِْنِذَرُكْم بِِه َوَمْن بَلَ�َغ  �:القيامة، فقوله تعالى

متوج��ه إل��ى الموج��ودين،و ام��ا غي��ر الموج��ودين ف��ان حكمھ��م حك��م الموج��ودين ف��ي التكلي��ف 

باKحكام الواردة في عموم الخطاب،بلحاظ انه مطلقاً عاماً غير مقيد بقيد،ولم يرد ما يدل على 

نحو ما يجري من الوصايا في خطاب ا6نسان لولده و ول�د ول�ده (تخصيصه بالموجودين،وھو

  .)4()تناسلوا بتقوى هللا و إتيان طاعته ما

،م�ن ع�دم ص�حة خط�اب المع�دوم، فان�ه يوج�ه ب�أن )5(و اما ما ورد عن بعض ا]ع�4م

المع���دوم اذا ك���ان الم���راد ب���ه ال���ذي ] يوج���د مطلق���ا و] س���بيل لوج���وده، أو ك���ان م���ن قبي���ل 

  .الجمادات،فصحيح؛]ن مخاطبته والحال ھذه عبث ] فائدة فيه

لمراد منه،الذي سيوجد وتتوفر فيه شرائط التكلي�ف فغي�ر ص�حيح،إذ ان و اما ان كان ا

مناط التكليف ھو وجود المكلف،والف�ارق ب�ين المكل�ف الحاض�ر والمكل�ف الغائ�ب أو المع�دوم 

] :((ق�ال الش�يخ محم�د ك�اظم الخراس�اني.ھو الوجود،فان أمك�ن وج�ود المع�دوم،ارتفع الف�ارق

ف�ان ... يه الخطاب ا] بعد حين، وبين خط�اب المع�دومائي الذي ] يصل النفرق بين خطاب ال

مجرد عدم وجود المخاطب فع4 في الثاني ووجوده في اKول ] يك�ون فارق�اً بع�د وج�وده ف�ي 

  .)6())الزمان الذي قصد تفھيمه فيه

ويظھر للبحث مما تقدم اتفاق المفسرين واKصوليين، على شمول الخطابات الش�فاھية 

كم�ا نقل�ه الزركش�ي  –ممن تتوفر ف�يھم ش�رائط التكلي�ف، لك�ن ] ب�اللفظ للحاضرين والغائبين 

و انما بقرينة الحكمة والدليل الخارجي؛وذلك ]ن مفھ�وم المخاطب�ة ل�يس  –عن بعض الحنفية 

المفاھيم ا]عتبارية التي تستعمل فيھا اKلفاظ اس�تعما]ً إنش�ائيا، ف�ان الك�4م الص�ادر (( ھو من
                                                

  .81/اللمع في أصول الفقه،الشيرازي )1(
  .26-2/25:المستصفى،الغزالي) ظ( )2(
  .129-128/شاد الفحول،الشوكانيار) ظ( )3(
  .2/93:ا6تقان،السيوطي) ظ(و. 2/252:البرھان،الزركشي )4(
و اyخون��د ف��ي كفاي��ة  229/و القم��ي ف��ي ق��وانين اKص��ول. 32/كالش��يخ المفي��د ف��ي ت��ذكرة اKص��ول )5(

  .229/اKصول
  .1/294:الخراساني،نھاية النھاية)6(
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ألف��اظ مف��ردة، وض��ع ك��ل منھ��ا ب��إزاء معن��ى خ��اص، ول��ه ھيئ��ة ع��ن الم��تكلم مش��تمل عل��ى 

مل نف��س الطبيع��ة القابل��ة ]ن تش��) ن��ار(ي��ّدل عل��ى ان لفظ��ة .ح��ارة ك��ل ن��ار:فقول��ك.)1())خاص��ة

  .تصدق على كل فرد له نفس ھذه الطبيعة

انه لما كان الك4م من اKفعال ا]ختيارية ل�نسان ف4ب�د ان يك�ون ل�ه غاي�ة :بمعنى آخر

ن ك4مه،وھي بطبيعة الحال ارادة إفھ�ام الغي�ر و اع4م�ه بم�ا ف�ي الض�مير، فك4م�ه عق4ئية م

  .انما صدر منه بداعي ا6فھام، وليس مما يستعمل فيه اللفظ استعما] إنشائياً 

ويرى الباحث ان الخطابات العامة ف�ي مح�اورات العق4ء،بم�ا ھ�م عق�4ء، ت�ارة تك�ون 

،ف��ي مق��ام وض��ع الق��انون )2(و القض��ية الحقيقي��ةش��املة للحاض��رين والغ��ائبين،فھي عل��ى نح��

الطبيعي للمكلفين، فعندئذ تختص ھذه الخطابات العامة بصنف خاص ممن قصد إفھامه سواء 

أكرم العلماء، فان ا6كرام عام لكل :كانوا حاضرين أو غائبين موجودين أم معدومين، فلو قيل

ك��انوا موج��ودين أم غي��ر العلم��اء وخ��اص بص��نف واح��د م��ن الن��اس، وھ��و ش��امل لھ��م س��واء 

ُ ھَُو اْلَغنِيُّ  �:كما في قوله تعالى ، موجودين ِ َوهللاَّ  اْلَحِمي�دُ       يَا أَيُّھَا النَّاُس أَْنتُُم اْلفُقََراُء إِلَى هللاَّ

، فھ��ذا العم��وم ال��وارد ف��ي ھ��ذا الخط��اب ش��امل للعق��4ء المكلف��ين م��ن الن��اس دون )5/ف��اطر(	

نَُّكُم اْلَحيَاةُ  �:غيرھم،ومثله قوله تعالى ِ َحقٌّ ف4َ تَُغرَّ ْنيَا                يَا أَيُّھَا النَّاُس إِنَّ َوْعَد هللاَّ  الدُّ

،الش�امل لص�نف المت�رفين، فھ�ذا العم�وم يش�مل ص�نف العق�4ء والم�رفھين، ويس�مح )5/فاطر(	

  .بينبدخول كل من كان تحتھما سواء كانوا موجودين حال نزول الخطاب، أم كانوا غائ

،فيكون مخصوصاً )3(وتارة يكون الخطاب العام موضوعاً على نحو القضية الخارجية

: بمن خوطب به وكان موجوداً حال صدور الخطاب و] يعم الغائبين ف�ي حكمه،كقول�ه تع�الى

ُموا بَ�ْيَن يَ�َدْي نَْج�َواُكْم َص�َدقَةً ا أَيُّھَا الَّ�ذِ ي � ُس�وَل فَقَ�دِّ ، فان�ه )12/المجادل�ة(	 يَن آَمنُ�وا إَِذا نَ�اَجْيتُُم الرَّ

                                                
  .317/نھاية اKصول،منتظري) 1(
عبارة عن ثبوت وصف أو حكم على عنوان أخذ على وجه ألمرآتيه ]فراده المق�درة :(لحقيقيةالقضية ا )2(

ما يكون الحكم فيھ�ا عل�ى اف�راد الطبيع�ة :(، وقيل ھي1/170:فوائد اKصول،محمد علي الكاظمي).الوجود
  .2/42:تقرير بحث الخميني للسبحاني،،تھذيب اKصول)القابلة للصدق على الوجود في الحال وغيره

عبارة عن ثبوت وصف أو حكم على شخص خاص بحيث ] يتع�دى ذل�ك الوص�ف :القضية الخارجية )3(
إذ المن�اط ف�ي القض�ية الخارجي�ة ...والحكم عن ذلك الشخص إلى غيره، وان كان مماث4ً له ف�ي اKوص�اف

فوائ����د اKص����ول، محم����د عل����ي ) ظ.(ھ����و ان يك����ون الحك����م وارداً عل����ى اKش����خاص ] عل����ى العن����وان
  .1/170:اظميالك
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وان كان الخطاب عاماً، ا] انه مخص�وص بالمش�افھين الموج�ودين ف�ي مجل�س التخاط�ب ف�4 

  .)1(يشمل الغائبين غير الموجودين

ع��دم ش��مولھا للجمي��ع مبن��ي عل��ى أس��اس  ف��المعول ف��ي ش��مول الخطاب��ات الش��فاھية، أو

  .دخولھا في القضية الحقيقية،أو القضية الخارجية

  :ومن التطبيقات على ھذه القاعدة أو الوظيفة التي أفادھا ك4 الفريقين من العام، ما يأتي

َوِريش�اً َولِبَ�اُس التَّْق�َوى  يَا بَنِ�ي آَدَم قَ�ْد أَْنَزْلنَ�ا َعلَ�ْيُكْم لِبَاس�اً يُ�َواِري َس�ْوآتُِكمْ  �:ىفي قوله تعال -1

،اس��تدل العلم��اء عل��ى وج��وب س��تر الع��ورة للص��4ة والط��واف عل��ى )26/اKع��راف(	 َذلِ��َك َخْي��ٌر 

ت (جميع بني آدم من كان حاضراً وقت الخطاب وم�ن ل�م يك�ن حاض�راً، ق�ال الش�يخ الطوس�ي

ل زم��ان م��ن وھ��ذه اyي��ة خط��اب م��ن هللا تع��الى Kھ��ل ك��:((عن��د تفس��يره لھ��ذه اyي��ة) ھ��ـ460

ويج�وز خط�اب المع�دوم بمعن�ى ان ي�راد ...المكلفين على ما يصح ويج�وز وص�ول ذل�ك ال�يھم

بالخطاب اذا كان المعدوم انه س�يوجد وتتكاف�ل في�ه ش�روط،التكليف و] يج�وز ان ي�راد م�ن ] 

ف�ي تفس�يره ) ھ�ـ 875ت (،و أك�د ھ�ذا المعن�ى الثع�البي )2())يوجد؛]ن ذل�ك عب�ث ] فائ�دة في�ه

خط�اب لجمي�ع الع�الم والمقص�ود بھ�ا ف�ي ذل�ك الوق�ت م�ن ك�ان يط�وف م�ن :((yية بقولهلھذه ا

،ان في ھ�ذه )ھـ 993:ت(،وفي زبدة البيان أورد المحقق ا]ردبيلي )3())العرب بالبيت عرياناً 

،وھ�و عل�ى )4())	ي�واري س�وءاتكم�اشارة إلى وجوب ستر العورة باللباس مطلقاً لقوله((اyية

  .مجمع عليه عند جميع العلماء)5()ھـ726:ت(لحليما حكاه الع4مة ا

                                                
نھاي����ة +  1/158:نھاي����ة اKفكار،ض����ياء ال����دين العراق����ي+  322/تنق����يح اKص����ول،الطباطبائي) ظ( (1)

+ 157/ 1:منتھ��ى اKص��ول،البجنوردي +  1/170:فوائ��د اKص��ول،الكاظمي+  1/652:الدراي��ة،الغروي
 أج����ود+  1/150:دروس ف����ي عل����م اKص����ول،محمد ب����اقر الص����در+  1/498:حق����ائق اKص����ول،الحكيم
  .1/126:التقريرات،السيد الخوئي

فق�����ه القرآن،القط�����ب +  4/237:مجم�����ع البيان،الطبرس�����ي) ظ(، و4/378:التبيان،الش�����يخ الطوس�����ي )2(
  .1/96:الراوندي

  . 2/200:فتح القدير،الشوكاني) ظ(، و3/17:تفسير الثعالبي )3(
  .14/61:يح الغيب، الرازي مفات+  1/23:أحكام القرآن،ابن العربي) ظ(، و70/زبدة البيان،ا]ردبيلي )4(
المھذب، القاضي ابن +  358/ا]قتصاد،الشيخ الطوسي+  1/203:تحرير اKحكام،الع4مة الحلي) ظ( )5(

ف���تح +  1/142: اKحك���ام،يحيى ب���ن الحس���ين+  1/174:منھ���اج الصالحين،السيس���تاني+  2/330:اب���راج
  .،وغيرھا159/تنوير الحوالك،السيوطي+  2/257:العزيز،الرافعي



 253

عن�د البي�ت الح�رام )1(فتجد ان الخطاب ھنا،وان كان مختصاً بم�ن ك�ان يط�وف عريان�ا

ف���ي زم���ن الجاھلي���ة،ا] ان الحك���م في���ه ش���امل لجمي���ع المكلف���ين مم���ن ك���ان حاض���راً أو غي���ر 

ة الحقيقي�ة؛]تحاد فالشمول في ھذا الخطاب وارد على نحو القض�ي.حاضر،موجوداً أو معدوماً 

  .كما ھو واضح –الوصف 

أفادوا من عموم قول�ه  )3(واKصوليين )2(ومن التطبيقات المھمة لھذه الوظيفة،ان المفسرين -2

اِب إِنَّ الَّ�ِذيَن يَْكتُُم�وَن َم�ا أَْنَزْلنَ�ا ِم�َن اْلبَيِّنَ�اِت َواْلھُ�َدى ِم�ْن بَْع�ِد َم�ا بَيَّنَّ�اهُ لِلنَّ�اِس فِ�ي اْلِكتَ� �:تعالى

ِعنُ��ونَ  ُ َويَْلَع��نُھُُم ال4َّ ،عل��ى ان الخب��ر ال��وارد م��ن اyح��اد حج��ة )159/البق��رة(	  أُولَئِ��َك يَْلَع��نُھُُم هللاَّ

  .ويجب القبول بما يظھره من العلم

ان��ه لم��ا ح��رم هللا تع��الى كتم��ان البين��ات والھ��دى المتناول��ة ل�حك��ام :وتقري��ب اس��تد]لھم

ر البينات والھدى،ويبين�ه للن�اس،وان ك�ان ذل�ك المظھ�ر الشرعية،أوجب ان يُقبل قول من يظھ

والمبين واحداً و] يوجب أو يترتب على قوله وبيان�ه العلم،ول�و ل�م يك�ن ھن�اك وج�وب للقب�ول 

  .)4()إذ ] يجب ا6ظھار ا] للقبول(ببيانه لكان تحريم الكتمان لغواً ] فائدة فيه،

      : )ھ��ـ 460ت (الش��يخ الطوس��ي فالخط��اب ف��ي ھ��ذه اyي��ة ش��امل لجمي��ع المكلف��ين ق��ال

، و وافقه )5())فان الوعيد يلزمه..وعموم اyية يدل على ان كل من كتم شيئاً من علوم الدين(( 

فھي عامة في ك�ل م�ن ك�تم م�ن دي�ن هللا يحت�اج :((بقوله) ھـ 671ت (وافقه على ذلك القرطبي

                                                
، ان جماعة من المشركين من قريش وغيرھم كانوا يتعبدون ب�التعري 1/90:ذكر الواحدي في تفسيره )1(

  .2/388:المحرر الوجيز،ابن عطيه اKندلسي) ظ. (وخلع الثياب في الطواف بالبيت
أحكام القرآن،ابن +  2/45:التبيان،الطوسي+  1/121:أحكام القرآن،الجصاص:من كتب التفسير) ظ( )2(

الج��امع Kحك��ام +  4/182:مف��اتيح الغي��ب،الرازي+  1/446:مجم��ع البي��ان الطبرس��ي+  1/72:رب��يالع
+  1/161:ف��تح الق��دير، الش��وكاني+  1/206:تفس��ير الق��رآن العظ��يم،ابن كثي��ر+  2/184:القرآن،القرطب��ي

  .1/457:اKمثل، مكارم الشيرازي+  1/388:الميزان،الطباطبائي+  2/26:روح المعاني،اyلوسي
الذريع�ة ف�ي أص�ول الفقه،الس�يد +  3/147:الفصول في اKصول،الجصاص:من كتب اKصوليين) ظ( )3(

+  1/113:العدة، الطوسي+  2/235:اKحكام في أصول اKحكام،ابن حزم الظاھري+  2/531:المرتضى
+  2/59:اKحك�ام ف�ي أص�ول اKحكام،اyح�دي+  121/المستص�فى،الغزالي+  1/322:أصول السرخس�ي

فرائ����د اKصول،الش����يخ +  276/الفص����ول الغروي����ة، الح����ائري+  91/اKصول،الش����يخ البھ����ائيزب����دة 
  .3/85:أصول الفقه،المظفر+  299/كفاية اKصول،اyخوند+  1/287:اKنصاري

  .2/531:الذريعة،السيد المرتضى )4(
  .1/446:مجمع البيان،الطبرسي) ظ(، و2/45:التبيان،الطوسي )5(
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حاض�راً موج�وداً أم ،سواء كان ذلك الكاتم حاض�راً وق�ت ن�زول الخط�اب أم غي�ر )1())إلى بثه

  .فالوعيد في اyية يلزمه -كما ھو واضح من اط4ق قولھم  -معدوماً 

  

  :عند الفريقين وظيفة العام المخصص:الوظيفة الرابعة

الع�ام المخص�ص حج�ة ف�ي الب�اقي م�ن أفراده،وق�د اِختل�ف اKص�وليون فيم�ا  ان مّر بنا

ف��ي ا]ف��راد الت��ي ل��م ينالھ��ا  بي��نھم ف��ي ھ��ذه الحجي��ة،ھل ھ��ي عل��ى نح��و الحقيق��ة أم المج��از

لته وَسعُد برأي�ه بم�ا ] يتس�ع المق�ام ل�ذكرھا ف�ي ھ�ذه العجال�ة مخاف�ة ادالتخصيص، وكل جاء ب

  .)2(ا6طالة

من ھذه الوظيفة ك4 على حسب منھج�ه  -نين واKصولييالمفسر-وقد أفاد ك4 الفريقين

اذ آي الق��رآن الك��ريم،  و رؤيت��ه، فالمفس��رون اس��تعانوا بھ��ا ف��ي الكش��ف والبي��ان ع��ن مع��اني

التخصيص عندھم ليس تغيير الحكم العام، و انما ھو بيان تفسير،ولذلك صّح عندھم ان يكون 

                                                
  .2/184:ن،القرطبيالجامع Kحكام القرا )1(
كالسمعاني،و أبي إسحاق الشيرازي،و أب�ي حام�د ا]س�فرايني، واب�ن :ذھب جمع من أصحاب الشافعي )2(

السبكي، إلى ان العموم مع الدليل الذي خّص به حقيقة فيما عدا ما خص من�ه س�واء ك�ان ذل�ك ال�دليل لفظ�ا 
كالسرخس���ي،و : ب���ي حنيف���ةو وافقھ���م عل���ى ذل���ك بع���ض اص���حاب أ.متص���4ً أم منفص���4، أو غي���ر لف���ظ

+  122/التبص�رة ف�ي اKص�ول، الش�يرازي) ظ. (السرقندي،وھو مخت�ار الش�يخ المفي�د م�ن اKمامي�ة أيض�اً 
ا6بھ�اج ف�ي ش�رح +  1/344:شرح اللم�ع ف�ي اKصول،الش�يرازي+  1/422:ميزان اKصول،السمرقندي

الت�ذكرة ف��ي +  210/ديروض�ة الناظر،الس�مرقن+  1/144: أص�ول السرخس�ي+  2/80:المنھاج،الس�بكي
  35/أصول الفقه،الشيخ المفيد

واختار بعضھم التفصيل ما اذا كان الدليل المخصص لفظاً متص4ً من استثناء او غي�ره ك�ان حقيق�ة،و ام�ا 
وم���ن ھ��ؤ]ء الب���اق4ني،و فخ��ر ال���دين ال��رازي، واب���ن الحس���ن . اذا ل��م يك���ن متص��4ً فان���ه يص��ير مج���ازاً 

وھ���و م���ذھب الع4م���ة،مبادئ . 1/264:لفق���ه،أبو الحس���ين البص���ريالمعتم���د ف���ي أص���ول ا) ظ(الكرخ���ي،
  132/اKصول

العدة،الش��يخ ) ظ.(وال��ذي علي��ه جمھ��ور اKص��وليين ان العم��وم اذا خ��ّص يص��ير مج��ازاً ب��أي دلي��ل ك��ان
زب���دة +  2/80:ا6بھاج،الس���بكي+  2/209:اKحك���ام ف���ي أص���ول اKحكام،اyح���دي+  2/307:الطوس���ي

  .128/اKصول،الشيخ البھائي
ھو اKخي�ر؛]ن حقيق�ة المج�از ھ�ي ان يس�تعمل اللف�ظ ف�ي غي�ر م�ا  -على ما يراه الباحث–والرأي الراجح 

ف�اللفظ الع�ام اذا م�ا اس�تعمل فيم�ا دون ا]س�تغراق  -كما ھو معل�وم  -وضع له، وان العموم يفيد ا]ستغراق
انما صار (-اي العام-خص Kنهكان مجازاً لثبوت حقيقته فيه،وھذا يوضح ان العام يصير مجازاً بأي دليل 

مجازاً؛Kن��ه ل��م يتن��اول م��ا زاد علي��ه م��ن ا]ستغراق،فص��ار ف��ي ذل��ك كأن��ه اس��تعمل ف��ي غي��ر م��ا وض��ع 
ف4 يجوز العمل بذلك العام في شيء من ا]فراد و] ا]ستد]ل به عليه؛Kنه ما من . (2/308:،الطوسي)له

  .2/253:اKحكام،اyحدي) فرد ا] ويجوز ان يكون ھو المخرج
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المخصص للعام موص�4ً أو مفص�و]ً؛]ن الع�ام يبق�ى بع�ده عل�ى أص�له ف�ي ا6يجاب،كم�ا ھ�و 

  .)1(الحال في بيان التقرير،و وافقھم على ذلك جمھور اKصوليين

،يظھ�ر أن ص�يغة الجم�ع )30/الحج�ر(	 فََسَجَد اْلَم4ئَِك�ةُ ُكلُّھُ�ْم أَْجَمُع�ونَ  �:ففي قوله تعالى

بي�ان ق�اطع  	كلھم أجمع�ون�:تعمم الم4ئكة على احتمال أن يكون المراد بعضھم،وقوله تعالى

والخاص يكون قرينة على بيان المراد من العام،و] فرق في (لھذا ا]حتمال، فھو بيان تقرير،

  .كما ] فرق في ان يكون متص4ً أم منفص4 )2()لخاص على العام وتقدمهتأخر ورود ا

و اما اصوليو الحنيفة فانھم ي�رون ان التخص�يص ل�يس بيان�اً محض�اً ب�ل ھ�و بي�ان م�ن 

حي���ث احتم���ال الص���يغة للخص���وص،وھو ل���يس بي���ان تقري���ر ب���ل ھ���و بي���ان تغيي���ر، ولك���ون 

] يج��وزن تراخ��ي التخص��يص التخص��يص ھ��و تغي��ر م��ن القط��ع إل��ى ا]حتمال؛ولھ��ذا فھ��م 

] تخصيص�اً؛ Kن��ه ،ك�ذلك أص��بح ال�دليل المخص�ص نس�خاً وانفص�اله ع�ن العام؛Kن�ه اذا ك�ان 

غيّر د]لة العام على أفراده من كونھا د]لة قطعية إلى د]ل�ة ظني�ة ف�ي الب�اقي م�ن اف�راده بع�د 

  .)3(التخصيص

س�رين اذا م�ا دخ�ل وخ4صة ما تقدم يتضح ان وظيفة الخاص أو التخص�يص عن�د المف

  .ير في تأخره أو تقدمه على العام، فھي وظيفة تفسيريةضعلى العام فّسره و ابانه،و] 

و اما عند اKصوليين فوظيفة التخصيص لديھم تغيري�ة قام�ت بنق�ل وتغي�ر د]ل�ة الع�ام 

  . من القطع الى ا]حتمال

                                                
مف�����اتيح +  1/153:التبيان،الطوس����ي+ 2/199:أحك����ام القرآن،الجص�����اص:م����ن كت����ب التفس�����ير)ظ()1(

أض�واء البي�ان، +  1/102:تفس�ير الثع�البي+  2/174:زاد الميسر،ابن الج�وزي+  9/172:الغيب،الرازي
  1/349:تفسير القرآن،مصطفى الخميني+ 2/142:تفسير أبي السعود،أبو السعود+  5/210:الشنقيطي

 2/253:اKحكام،اyح�دي+  105/المستص�فى،الغزالي+  2/308:العدة،الطوس�ي:من كتب اKصول) ظ(و
قوانين +  128/الوافية،للفاضل التوني+  128/زبدة اKصول، البھائي+  153/ارشاد الفحول،الشوكاني+ 

  .181/ 5:محاضرات في أصول الفقه،تقرير بحث الخوئي للفياض+  266/اKصول،القمي
  .322/لبيان،السيد الخوئيا )2(
أص�����ول +  3/167:كش�����ف ا]س�����رار،ع4ء ال�����دين البخ�����اري+  2/37:أص�����ول السرخس�����ي) ظ( )3(

  .1/245:الشاشي،الشاشي
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م ف��ي اس��تنباط وھ��ذه الوظيف��ة أف��ادت اKص��وليين ف��ي انھ��م أسس��وا منھ��ا قواع��د أع��انتھ

قاعدة اذا وقع التعارض ب�ين : اKحكام الشرعية وتطبيقھا في الفروع الفقھية،ومن ھذه القواعد

  .)1(ا6جمال والتخصيص كان رفع ا6جمال أولى

  :ومن التطبيقات على ھذه الوظيفة عند الفريقين ما يأتي

،وق�ع )3/النس�اء(	...َمْثنَ�ى َوث4�َُث َوُربَ�اعَ  فَاْنِكُحوا َما َط�اَب لَُك�ْم ِم�َن النَِّس�اءِ  �:في قوله تعالى -1

وعلي�ه تح�ددت رؤي�تھم إل�ى ھ�ذه )م�ا ط�اب(اخت4ف بين المفسرين في المعنى الم�راد م�ن لف�ظ

  .اyية فيما اذا كانت على نحو العموم المخصص أم على نحو ا6جمال

غ م�ا بل�: أي) م�ا ط�اب(إلى أن الم�راد م�ن لف�ظ ) ھـ 460ت (فقد ذھب الشيخ الطوسي

  .)2(من النساء بمقابل التزوج بالصغيرة؛ إذ ] يصح الزواج من غير البالغة

، )3( )م�ا ح�ّل لك�م(أن المراد من ھذه اللفظ�ة ھ�و ) ھـ 548ت (ويرى الشيخ الطبرسي 

أبحن�ا لك�م نك�اح م�ا يك�ون ((ا مجملة، فيلزم ان يكون المعن�ى مان ھذه اyية عندھ: ومعنى ذلك

ل��م ت��ذكر ھن��ا أس��باب ا6باح��ة والح��ل، فتك��ون اyي��ة مجمل��ة كم��ا ھ��و ، و)4())نكاحھ��ا مباح��اً لك��م

  .واضح

ھو اس�تطابة ال�نفس ومي�ل القل�ب، ) ما طاب(ان معنى ) ھـ 606ت (فيما ذكر الرازي 

و وافق��ه عل��ى ذل��ك جم��ع غي��ر قلي��ل م��ن .)5(واyي��ة عن��ده ج��اءت عام��ة ق��د دخلھ��ا التخص��يص

  .)7(،واKصوليين)6(المفسرين

                                                
 1/15:أصول السرخس�ي+  3/376:اKحكام،ابن حزم+  1/45:الفصول في اKصول،الجصاص) ظ( )1(

  .4/310:منتھى الدراية،الشوشتري+ 
  .3/104:التبيان،الطوسي) ظ( )2(
 1/202:تفسير النس�في، النس�في+  4/312:جامع البيان،الطبري) ظ(، و3/15:مجمع البيان،الطبرسي )3(

 .5/15:الجامع Kحكام القرآن،القرطبي+ 
  .2/163:تفسير الثعالبي،الثعالبي )4(
  .9/172:مفاتيح الغيب،الرازي) ظ( )5(
تفس��ير +  2/230:الثعلبي،الثعلب��ي تفس��ير+  2/199:أحك��ام القرآن،الجص��اص:م��ن كت��ب التفس��ير) ظ( )6(

فق������ه +  5/310:أض������واء القرآن،الش������نقيطي+  2/142:تفس������ير أب������و الس������عود+  2/163:الثع������البي
  .على سبيل المثال.2/95:القرآن،الراوندي

 3/376: ابن حزم في اKحك�ام+  1/45:الجصاص في الفصول+  36/الشيخ المفيد في التذكرة:ومنھم )7(
+  1/307:الخمين�ي ف�ي أن�وار الھداي�ة+  4/310:لشوش�تري منتھ�ى الدراي�ةا+  1/15:أصول الرخسي+ 

  /2:الشيخ الصفار في أصول الفقه وقواعد ا]ستنباط+  1/436:محمد تقي بھجت في مباحث اKصول
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أن ال�رأي : يرى الباحث -حجية العام المخصص في الباقي -القاعدةواستناداً على ھذه 

الراجح،ھ��و رأي ال��رازي وَم��ْن تبع��ه؛]ن تنزي��ل اyي��ة منزل��ة الحك��م المجم��ل يخرجھ��ا ع��ن 

 اذا وقع التع�ارض ب�ين ا]جم�ال:القاعدة التي مفادھا-فيما تقدم-الفائدة،و عليه قرر اKصوليون

ل��ك ]ن الع��ام المخص��ص حج��ة ف��ي غي��ر مح��ل و ذوالتخص��يص،كان رف��ع ا]جم��ال أول��ى 

التخص��يص،والمجمل ] يك��ون حج��ة أص��4ً،فلو دارت اyي��ة ب��ين حملھ��ا عل��ى معن��ى العم��وم     

،من حملھا على ا]جمال للسبب ذاته،فعلّق النك�اح )1())لكان حملھا على معنى العموم أولى(( 

  .)2(في اyية على استطابة النفس

 يُتََوفَّْوَن ِمْنُكْم َويََذُروَن أَْزَواجاً يَتََربَّْصَن بِأَْنفُِس�ِھنَّ أَْربََع�ةَ أَْش�ھٍُر َوَعْش�راً  َوالَِّذينَ  �:قال تعالى -2

، أفادت ھذه اyية وجوب ا]عتداد بأربعة أشھر وعشرة أيام على كل ام�رأة م�ات )234/البقرة(	

K3(والحعنھا زوجھا وفي جميع ا(.  

إِْن ُك�نَّ أُو]ِت َحْم�ٍل َف�أَْنفِقُوا َعلَ�ْيِھنَّ َحتَّ�ى يََض�ْعَن وَ  �:وفي آية أخرى قال عز م�ن قائ�ل

،وھذه اyية أفادت أن أجل الحامل في العدة ان تض�ع حملھ�ا، مطلق�ة كان�ت )6/الط4ق(	 َحْملَھُنَّ 

  ).4(أم أرملة

ھم أصوليو الجمھور من عموم اyي�ة اKول�ى و خص�وص اyي�ة الثاني�ة، ان اyي�ة فوقد 

أنھ��ا بيّن��ت ان الم��راد م��ن اyي��ة : ولة باyي��ة اKول��ى فھ��ي مخصص��ة لھ��ا، بمعن��ىالثاني��ة موص��

اKول�ى النس�اء غي��ر ذوات الحم�ل، فل��م يك�ن ھن��اك وق�ت كان�ت الحام��ل تعت�د في��ه أربع�ة أش��ھر 

  .وعشرا

وتأسيساً على ذلك فان جمھور اKصوليين يرون أن قصر العام على بعض افراده ھ�و 

]ن الم��راد بالتخص��يص عن��دھم ھ��و بي��ان أن الم��راد بالع��ام بي��ان تفس��ير أو تخص��يص للع��ام؛ 

بع���ض أف���راده، والبي���ان يمك���ن أن يت���أخر ع���ن المبين،وھ���و الع���ام،ويمكن ان يك���ون متص���4ً 

                                                
  .2/199:أحكام القرآن،الجصاص )1(
  .2/95:فقه القرآن،الراوندي) ظ( )2(
المح����رز ال����وجيز،ابن عطي����ة +  2/116:الطبرس����يمجم����ع البيان،+  2/261:التبيان،الطوس����ي) ظ( )3(

  .3/173:الجامع Kحكام القرآن،القرطبي+  1/313:اKندلس
ذھب فقھاء اKمامية إلى عدة الحامل المتوفى عنھا زوجھا ھي أبعد اKجلين،و اما عدة المطلقة الحامل  )4(

س4م، المحق�ق شرائع ا6+  338/ا]نتصار،المرتضى) ظ. (الحامل فتنقضي متى ما وضعت ما في بطنھا
أحك��ام ) ظ. (بينم��ا ل��م تف��رق بقي��ة الم��ذاھب بينھم��ا فق��الوا أن ع��دتھا تنقض��ي بوض��ع حملھ��ا. 3/613:الحل��ي

  .2/517:حاشية الدسوقي، الدسوقي+  3/614:أحكام القران،الجصاص+  1/261:القرآن،الشافعي
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به،بشرط ان ] يت�أخر ع�ن وق�ت الحاج�ة الي�ه، أي وق�ت العم�ل ب�ه بالنس�بة إل�ى المكل�ف، ف�اذا 

  .)1(تأخر كان ناسخاً 

اقي من أفراده بعد التخصيص أو النسخ ھي د]لة ظني�ة وعندھم ان د]لة العام على الب

أيضاً؛ ]ن د]لة العام في اKصل ھي ظنية عندھم، فإخراج شيء من أفراد الظن ] يؤثر ف�ي 

  .)2(حجيته

ھم اصوليو الحنفية من اyيتين الكريمتين ان اyي�ة الثاني�ة ليس�ت موص�ولة ب�اKولى؛ فو

ان الحام��ل : درت م��ن الش��ارع عل��ى عمومھ��ا،بمعنىي��ة عنھ��ا، فاyي��ة اKول��ى ص��خKنھ��ا مترا

وقتھا كانت تعتد كباقي النساء ال4تي يتوفى عنھا زوجھا، ثم جاءت اyية الثانية فأخرجت من 

عموم حكم اyية اKولى، ذوات الحمل وجعل لھن حكما خاصاً غير الحكم اKول، فتكون اyية 

  .)3(تعارضالثانية ناسخة ل�ولى في القدر الذي وقع فيه ال

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

يعة،الس�����يد الذر+  1/142:الفص�����ول ف�����ي اKصول،الجص�����اص+  36/التذكرة،الش�����يخ المفي�����د) ظ( )1(
+  46-1/44:التل��ويح عل��ى التوض��يح، التفت��ازاني+  2/491:العدة،الش��يخ الطوس��ي+  2/752:المرتض��ى

  .127/زبدة اKصول،الشيخ البھائي
  .المصادر نفسھا )2(
 .2/318:اKحكام،اyمدي+  3/307:المحصول،الرازي+  1/135:أصول السرخسي) ظ( )3(
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  المبحث الثاني

  :وظيفة المطلق والمقيد عند المفسرين واiصوليين

  

يمك��ن م4حظ��ة وظيف��ة المطل��ق والمقي��د عن��د ك��4 الف��ريقين، ف��ي كونھ��ا وظيف��ة بياني��ة 

تفس�يرية تكش��ف للمفس�رين ع��ن م�راد هللا تع��الى ف��ي كلمات�ه، وتع��ين اKص�وليين عل��ى تأس��يس 

ي استنباط اKحكام الشرعية المتعلق�ة بأفع�ال المكلف�ين، و]ش�ك ف�ي قواعد عامه يفيدھا الفقيه ف

ومبينا  -المطلق-انه يأتي مشخصا للمجرد : أن وظيفة المقيد بالنسبة إلى المطلق عند الفريقين

له وحاداً من انتشاره أو شيوعه، فھو قرينة دالة على جواز التصرف في ظھور المطل�ق عن�د 

  .عدم وجوده 

  -:الوظيفة وتطبيقاتھا ما يأتيومن مصاديق ھذه 

  :قاعدة حمل المطلق على المقيد -1

وھذه القاعدة توضح ع4قة المطلق بالمقيد، فانه اذا ورد اللفظ مطلقا في ن�ص، و ورد 

 )2(واKص�وليين )1(بناًء على ھذه القاعدة المتفق عليھا بين المفسرين -فانه مقيداً في نص آخر 

  .د ينبغي حمل المطلق على المقي -

والجدير بالذكر ان لھذه القاعدة اعتبارات مختلفة من ناحية الموضوع أو الحك�م، وان�ه 

حم�ل  ص�ور، يمكن ان يعب�ر عنھ�ا ب)3(] يمكن حمل المطلق على المقيد إ] في حا]ت خاصة

  :المطلق على المقيد وھي كما يأتي

  :اتحاد المطلق والمقيد في الحكم والسبب:اKولى صورةال

  .في ھذه الحال على حمل المطلق على المقيد )4(ذكر بين العلماءو] خ4ف ي

                                                
و اما المطلق و المقيد فليبنى المطلق على المقيد اذا كانا :((  1/7:يقول القطب الراوندي في فقه القرآن )(1

+  5/38:الج��امع Kحك��ام الق��رآن، القرطب��ي+  6/29: مف��اتيح الغي��ب، ال��رازي) ظ(و )). ف��ي حك��م واح��د
،  201/الجامع لجوامع العلوم، الزاقي+  1/426:أضواء البيان، الشنقيطي+  1/225:البرھان، الزركشي

  العلى سبيل المث
 132/اللمع، أبو إسحاق الشيرازي+  1/329:العدة، الطوسي+  1/375:الذريعة، السيد المرتضى) ظ( (2)
  .، على سبيل المثال ] الحصر 2/3:اKحكام، اyمدي+  1/27: أصول السرخسي+ 

  ).بتصرف( 2/76:نفائس اKصول، القرافي) ظ( )3(
  .2/289:نقل ھذا ا6جماع، البخاري في كشف ا]سرار )4(
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َم�ْت َعلَ�ْيُكُم  �:ومن تطبيقات ھذه الوظيفة في ھذه الصورة، ما ورد في قول�ه تع�الى ُحرِّ

ِ بِِه  ُم َولَْحُم اْلِخْنِزيِر َوَما أُِھلَّ لَِغْيِر هللاَّ ْل ] أَِج�ُد فِ�ي قُ� �:، وقول�ه تع�الى)3/المائدة( 	 ..اْلَمْيتَةُ َوالدَّ

ماً َعلَى َطاِعٍم يَْطَعُمهُ إِ]َّ أَْن يَُكوَن َمْيتَ�ةً أَْو َدم�اً َمْس�فُوحاً أَْو لَْح�َم ِخْنزِ   	...ي�رٍ َما أُوِحَي إِلَيَّ ُمَحرَّ

خاص وقد ذكر في اyية اKولى مطلقا و ذكر ف�ي اyي�ة الثاني�ة مقي�داً ) الدم(، فلفظ )145/اKنعام(

فالحكم فيھ�ا واح�د، وھ�و التح�ريم و الس�بب واح�د وھ�و الض�رر المترت�ب  ،)مسفوحاً (بوصف 

، ف4بد من حمل المطل�ق عل�ى المقي�د و يك�ون المح�رم ھ�و ال�دم المس�فوح ] )1(على تناول الدم

  .)2(الدم مطلقاً 

  :ت (ول��م يج��د الباح��ث م��ن يخ��الف ذل��ك م��ن العلم��اء ف��ي ھ��ذه اyي��ة غي��ر الزركش��ي 

فقد قا] في غير الموضع أع4ه بان لفظ الدم ليس مطلق�ا و ) ھـ911:ت(و السيوطي ) ھـ794

  .)3(قيّد بالمسفوح، وإنما ھو لفظ عام وقد خصص بالمسفوح

إذ ان العم�وم يعن�ي : او يرى الباحث ان في ما ذھب الي�ه الزركش�ي و الس�يوطي نظ�ر

قرين�ة (وھ�ي  ا]ستيعاب الذي يكون مدلو]ً للفظ، و ا6ط4ق انما يستفاد من غير مدلول اللفظ

ف�ي اyي�ة اKول�ى يفي�د ) الدم(ولفظ . أي ظھور حال المتكلم في أن ما ] يقوله ] يريده ) الحكم

ا]ستيعاب ، لكن ] عن طري�ق اللف�ظ وإنم�ا ع�ن طري�ق ع�دم ذك�ر القي�د كم�ا ف�ي اyي�ة الثاني�ة 

  ) . المسفوح(المقيدة بلفظ 

) دم�اً : (ول�و رف�ع الوص�ف وقي�ل) مس�فوحاً (تقيي�داً بالوص�ف ) دماً مسفوحاً (وفي لفظة 

لبقيت اللفظة مطلق�ة مبھم�ة تش�مل ك�ل دٍم ، ولھ�ذا احت�يج إل�ى بي�ان أكث�ر وھ�و التقيي�د بالص�فة 

  . فتعين ترجيح الرأي اKول . )4() مسفوحاً (

  
                                                

تفس�ير +  4/254، 3/428:التبي�ان، الطوس�ي+  6/69:ج�امع البي�ان، الطب�ري: من كت�ب التفس�ير) ظ( )1(
وق�د اس�تعمل اKص�وليون . و غيرھ�ا. 6/213:أضواء البيان، الش�نقيطي+  2/7:الصافي، الفيض الكاشاني

ي الطوس��ي ف��+  1/26:الجص��اص ف��ي الفص��ول: اyيت��ين ذاتھم��ا ف��ي خص��وص ھ��ذا الموض��وع و م��نھم
محم��د الح��ائري ف��ي +  187/الغزال��ي ف��ي المستص��فى+  1/195:السرخس��ي ف��ي أص��وله+  2/436:الع��دة

  .و غيرھا. 187/الفصول الغروية
  .1/348:مستمسك العروة الوثقى، محسن الحكيم+  2/289:كشف ا]سرار، البخاري) ظ( )2(
  .2/45:ا6تقان، السيوطي+  2/222:البرھان، الزركشي) ظ( )3(
مجل��ة +  83-2/82:دروس، الش��ھيد محم��د ب��اقر الص��در، ش��رح الحلق��ة الثاني��ة، كم��ال الحي��دريال��) ظ( )4(

-121/مآب، موارد ا]تفاق و ا]فتراق بين مفھومي التقييد و التخصيص، بحث للدكتور سيروان الجن�ابي
122.  
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  :اخت4ف المطلق والمقيد حكماً وسبباً  :الصورة الثانية

ل المطلق على المقي�د ف�ي ھ�ذه ، على عدم جواز حم)2(واKصوليون )1(اتفق المفسرون

) ھ��ـ1393:ت(الص��ورة؛ Kن��ه ] ع4ق��ة و] تع��ارض بينھم��ا، وق��د ص��َرح ب��ذلك الش��نقيطي

المطل�ق : ، ب�ل يعم�ل بك�ل منھم�ا)3())و] حمل في ھذه اجماعاًً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌◌ً :((بقوله

  .على اط4قه، والمقيد على تقييده

��4ِة فَاْغِس��لُوا ُوُج��وھَُكْم يَ��ا أَيُّھَ��ا الَّ�ِذيَن آمَ  �:ومثال�ه ف��ي قول��ه تع�الى نُ��وا إَِذا قُْم��تُْم إِلَ�ى الصَّ

مقيداً إلى المرافق، وقوله تع�الى ف�ي ) اKيدي(، إذ ورد لفظ )6/المائ�دة(	 ...َوأَْيِديَُكْم إِلَى اْلَمَرافِقِ 

��اِرقَةُ فَ��اْقطَُعوا أَْي��ِديَھَُما َج��َزاًء بَِم��ا َكَس��بَا نَ  �:آي��ة الس��رقة ��اِرُق َوالسَّ ُ َعِزي��ٌز َوالسَّ ِ َوهللاَّ َك��ا]ً ِم��َن هللاَّ

ھنا مطلقاً عن كل قيد، وھاتان اyيتان على ال�رغم م�ن ) اKيدي(، فورد لفظ )38/المائ�دة(	َحِكيٌم 

ورودھم��ا ف��ي س��ورة واح��دة، ا] ان ك��ل واح��دة منھم��ا عالج��ت موض��وعاً مختلف��اً ع��ن اyخ��ر، 

ارادة التطھ�ر للص�4ة، و : لغس�ل والس�ببن، إذ الحكم في اyية اKولى اافالحكم والسبب مختلف

اما الحكم في اyية الثانية وجوب القطع والسبب ھو الس�رقة، ف�4 تع�ارض بينھم�ا و] مناس�بة 

 . لحمل احدھما على اyخر، فيعمل بكل منھما على حاله

ت النظر ھنا إلى ان عدم الج�واز ف�ي ھ�ذه الص�ورة متوق�ف عل�ى ك�ون القي�د وينبغي لف

دعو الضرورة إلى حم�ل المطل�ق عل�ى المقي�د ف�ي ھ�ذه الص�ورة، كامتن�اع العم�ل واحداً، وقد ت

ق�ول اyم�ر لم�ن  -بالمطلق مع العمل بالمقيد من دون حم�ل المطل�ق عل�ى المقي�د، ومث�ال ذل�ك 

فالمأمور ھنا سيعمل باKمر الثاني ال�ذي ورد . اعتق رقبة، و] تملك رقبة كافرة: تجب طاعته

اق الذي ورد مطلقا خالياً من ك�ل وھو ا]عت اKول اKمربة كافرة، واما فيه التقييد ف4 يملك رق

قي��د، ف4زم��ه أن يحمل��ه عل��ى المقي��د؛ إذ يفھ��م وج��وب عت��ق الرقب��ة المؤمن��ة ] ك��ل رقب��ة؛ ]ن 

عل�ى ال�رغم م�ن ك�ون . اKصل ھو عدم جواز تملك الرقب�ة الك�افرة، والعت�ق ج�زء م�ن التمل�ك

ي وك��ذلك الس��بب مختل��ف Kن��ه عت��ق ف��ي اKول وتملي��ك ف��ي ع��ن الث��ان االحك��م ف��ي اKول مختلف��

                                                
رآن، الج���امع Kحك���ام الق���+  6/29:مف���اتيح الغي���ب، ال���رازي: م���ن كت���ب التفس���ير وعل���وم الق���رآن) ظ( )1(

  .2/83:ا6تقان في علوم القران، السيوطي+  2/7:البرھان في علوم القرآن، الزركشي+  5/38:القرطبي
ارش��اد +  3/4:اKحك��ام، اyم��دي+  151/مب��ادئ اKص��ول، الع4م��ة الحل��ي: م��ن كت��ب اKص��ول) ظ( )2(

  .1/262:روضة الناظر، عبد هللا ابن قدامة+  281-1/279: الفحول، الشوكاني
  .6/213:واء البيان، الشنقيطيأض )3(
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الثاني، وان مقتض�ى ھ�ذا ا]خ�ت4ف ب�ين النص�ين ف�ي الحك�م والس�بب أّ] يُحم�ل اح�دھما عل�ى 

   (1).اyخر، لكن لّما امتنع العمل بالمطلق من دون حمله على المقيد تعيّن الحمل

  

  :فھما في السبباتحاد المطلق والمقيد في الحكم واخت4 :الصورة الثالثة

وھذه الصورة من أكثر الصور تفصي4ً وك�4 م�اً عن�د العلم�اء ا] ان�ه يمك�ن للبح�ث ان 

ص��ين ف��ي عل��وم صختم��ع المفس��رين والم )2(يس��جل اتف��اق جمھ��ور العلم��اء م��ن اKص��وليين

مع مخالفة بع�ض العلم�اء على جواز حمل المطلق على المقيد، اذا كان القيد واحداً،  )3(القرآن

، فإذا زادت القيود ولم تتعارض مع بعض فا]تفاق قائم على حمل المطلق على المقي�د )4(لكلذ

  .)5(وإذا تعارضت ] يحمل؛ Kنه ليس حمله على احدھا بأولى من حمله على اyخر

  :ولعل في ذكر تطبيقيات ذلك في القران ما يساعد في زيادة البيان

كاشتراطھا في البي�ع . ة في نصوص القرآنفإذا كان القيد واحداً، فمثاله اشتراط الشھاد

، وقول��ه تع��الى ف��ي )282/البق��رة( 	 ..َوأَْش��ِھُدوا إَِذا تَبَ��ايَْعتُْم .. �:والمداين��ة، كم��ا ف��ي قول��ه تع��الى

، وفي دف�ع أم�وال اليت�امى إل�يھم )282/البقرة( 	 ..َواْستَْشِھُدوا َشِھيَدْيِن ِمْن ِرَجالُِكْم  .. �المداينة ،

ِ َحِس�يباً � :ىفي قوله تعال َّzفَإَِذا َدفَْعتُْم إِلَ�ْيِھْم أَْم�َوالَھُْم فَأَْش�ِھُدوا َعلَ�ْيِھْم َوَكفَ�ى بِ�ا	فق�د )6/النس�اء(  ،

ف��ي جمي��ع ھ��ذه اyي��ات مطلق��اً ع��ن قي��د العدال��ة وغي��ره، فتش��مل الع��ادل ) الش��ھادة(ورد لف��ظ 

َوأَْش�ِھُدوا  .. � :ل�ه تع�الىوالفاسق، في حين وردت مقيدة بشرط العدالة في حالة الط4ق في قو

 ِ َّzِ َھَاَدة� ، ف�الحكم ف�ي جمي�ع ھ�ذه اyي�ات واح�ٌد وھ�و )2/الط�4ق( 	.. َذَوْي َعْدٍل ِمْنُكْم َوأَقِيُم�وا الشَّ

                                                
  .201/الجامع لجوامع العلوم، محمد مھدي النراقي+  6/213:أضواء البيان، الشنقيطي) ظ( )1(
-3/144: المحص�ول، ال�رازي+  132/اللمع، الشيرازي+  151/مبادئ الوصول، الع4مة الحلي) ظ( )2(

أج���ود +  1/279:، الش���وكانيارش���اد الفح���ول+  1/288:البرھ���ان ف���ي أص���ول الفق���ه، الج���ويني+  145
  . 1/538:التقريرات، السيد الخوئي

+  2/314:زاد الميسر، ابن الجوزي+  6/29:مفاتيح الغيب، الرازي+  9/543:التبيان، الطوسي) ظ( )3(
أض�واء البي�ان +  2/82:ا6تقان في علوم الق�ران، الس�يوطي+  2/15:البرھان في علوم القران، الزركشي

  .201/الجامع لجوامع العلوم، الزاقي+  6/213:الشنققيطي
روضة +  2/15:البرھان في أصول الفقه، الجويني) ظ(كالحنفية و أكثر الشافعية و الحنابلة و غيرھم،  )4(

  .1/268:أصول السرخسي+  1/260:الناظر، ابن قدامة
لجنس ف�4 فان كان ھناك نصيِن مقيدين في جنس واحد و السبب مختلف و ھناك نص ثالث مطلق من ا )5(

خ4ف انه ] يلحق بواحد منھما لغة و ذلك كقضاء رمضان ورد مطلقا و صرح في صوم الظھار بالتتابع 
و في صوم المتعة بالتفريق واما إلحاقه بأحدھما قياس�اً اذا وج�دت عل�ة تقتض�ي ا6لح�اق فان�ه عل�ى خ�4ف 

  .1/131:المسودة، آل تيميه. المذكور في التي قبلھا
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ا]شھاد سواء كان واجباً أو ندباً، ولكن السبب فيھا مختلف فف�ي اyي�ة اKول�ى ھ�و البي�ع، وف�ي 

لثالثة حفظ أموال اليتامى وفي الرابعة الط4ق، والقي�د واح�د اyية الثانية الدين المؤجل، وفي ا

  .وھو العدالة

فم��ن ق��ال م��ن العلم��اء بوج��وب حم��ل المطل��ق عل��ى المقي��د ف��ي ھ��ذه الص��ورة اش��ترطوا 

العدالة في جميع ھذه الحا]ت، بمعنى ان المراد من اشتراط الشھادة في جمي�ع الق�ران الك�ريم 

  .)1(ودھا مطلقاً أم مقيداً ھم الشھود العدول بغض النظر عن ور
  

واما في حالة ورود أكثر من قي�د فمثال�ه م�ن الق�ران الك�ريم ص�وم كف�ارة اليم�ين ف�ي قول�ه      

، فان�ه مطل�ق )89/المائ�دة	(فََمْن لَْم يَِجْد فَِص�يَاُم ث4َثَ�ِة أَيَّ�اٍم َذلِ�َك َكفَّ�اَرةُ أَْيَم�انُِكْم إَِذا َحلَْف�تُمْ  � :تعالى

فََم�ْن لَ�ْم يَِج�ْد � : التفري�ق، وف�ي ص�وم الظھ�ار تقيي�د بالتت�ابع ف�ي قول�ه تع�الىع�ن قي�د التت�ابع و

 �:، وفي صوم التمتع ورد مقيداً بالتفريق في قول�ه تع�الى)4/المجادل�ة 	(فَِصيَاُم َشْھَرْيِن ُمتَتَابَِعْينِ 

، واليم�ين أق�رب إل�ى )196/البق�رة( 	..َجْع�تُمْ فََمْن لَْم يَِجْد فَِصيَاُم ث4َثَِة أَيَّاٍم فِي اْلَح�جِّ َوَس�ْبَعٍة إَِذا رَ 

الظھار من التمت�ع؛ ]ن ك�4 م�ن ص�وم الظھ�ار وص�وم اليم�ين كف�ارة، بخ�4ف ص�وم التمت�ع، 

ذلك أي ب�فيقيد صوم كف�ارة اليم�ين بالتت�ابع و] يقي�د ب�التفريق لقرب�ه م�ن اKول عن�د م�ن يق�ول 

  .)2(بجواز حمل المطلق على المقيد في ھذه الصورة

  

  :اخت4ف المطلق والمقيد في الحكم واتحادھما في السبب: ورة الرابعةالص

دون الس�بب مم�ا وق�ع في�ه الخ�4ف ب�ين اKص�وليين  م�ن ان اخت4ف النصين في الحكم

  :على مذھبين

                                                
ا6تق��ان ف��ي عل��وم +  2/15:البرھ��ان ف��ي عل��وم الق��ران، الزركش��ي+  9/543:الطوس��ي التبي��ان،) ظ( )1(

: م���ن أص���ول الفق���ه) ظ(و . 6/216:اللب���اب ف���ي عل���وم الكت���اب، اب���ن ع���ادل+  2/82:الق���ران، الس���يوطي
 326/أصول الفق�ه ف�ي نس�يجه الجدي�د+  1/281:ارشاد الفحول، الشوكاني+  2/146:المحصول، الرازي

  .94/وفقان.ه اثر القران الكريم في علم اKصول، درسالة الدكتورا+ 
اح��دھما التت��ابع و ا]خ��ر : ذھ��ب اKمامي��ة و الحنفي��ة إل��ى التت��ابع ف��ي كف��ارة اليم��ين، و للش��افعي ق��و]ن )2(

المبس����وط، +  6/142:الخ����4ف، الطوس����ي) ظ. (ا]ختي����ار ف����ان ش����اء ف����رق و ان ش����اء ت����ابع ص����ومه
البرھ��ان ف��ي ) ظ(و . 18/122:مختص��ر المزن��ي، المزن��ي + 7/66:ا]م، الش��افعي+  8/155:السرخس��ي

  .2/83:ا6تقان في علوم القرآن، السيوطي+  2/17:علوم القران، الزركشي
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بعدم حمل المطلق على المقيد في ھذه الصورة، وإنما يبقى المطلق عل�ى : قالوا: اKول

ا] اذا وجد الدليل الذي به يحمل المطلق عل�ى . )1(ت4ف الحكماط4قه والمقيد على تقييده؛ ]خ

ا6جم�اع عل�ى ذل�ك، وھ�و  )4(ونق�ل بعض�ھم. )3(وھو رأي أكث�ر الفقھ�اء واKص�وليين. )2(المقيد

  .محل نظر؛ ]ن ھناك من خالفھم

  .)5(و ھؤ]ء جّوزوا حمل المطلق على المقيد، وھم بعض اKصوليين والفقھاء: الثاني

رون فھ��م ق��د اختلف��وا أيض��اً فيم��ا بي��نھم ف��ي ھ��ذه الص��ورة فم��ن ج��ّوز حم��ل وام��ا المفس��

، وآخ�ر ] موق�ف واض�ح لدي�ه م�ن ذل�ك، وإنم�ا يكتف�ي )7(ومن منع منه. )6(المطلق على المقيد

ف�ي  -ن وأي المفس�ر -فھم . )8(بعرض آراء المانعين والمجوزين من دون اختيار للراجح منھا

ء المذھب ال�ذي ينتم�ون الي�ه، وطبيع�ي ان ينتص�ر ك�4ً إل�ى في موقفھم ھذا قد اتبعوا آراء فقھا

  .مذھبه، وا] ما كانت المذاھب و] بقيت

اش���تركت ف���ي ذكرھ���ا تفاس���ير وم���ن أمثل���ة الف���روع، الفقھي���ة لھ���ذه الص���ورة والت���ي 

�4ِة يَا أَيُّھَ�ا الَّ�ِذيَن آَمنُ�وا إَِذا قُْم�تُْم إِلَ�ى ا �:، قوله تعالى)10(ومصادر اKصوليين )9(المفسرين لصَّ

                                                
ومن ق�ال ان الحم�ل يك�ون بالقي�اس ق�ال بع�دم الحم�ل ف�ي ھ�ذه الص�ورة؛ ]ن القي�اس م�ن ش�رطه إتح�اد  )1(

  .1/262:روضة الناظر، ابن قدامة) ظ. (الحكم، و الحكم ھنا مختلف
كما اذا ورد دليل من السنة المطھرة يقيد النص القرآني فھو ھنا ليس من قبيل حمل الطلق على المقيد؛  )2(

  .1/86فتح القدير، الشوكاني) ظ. (بل من قبيل تبين السنة ل4جمال
، و اب��ن إدري��س ف��ي 50/، والش��يخ الطوس��ي ف��ي النھاي��ة123/الس��يد المرتض��ى ف��ي ا]نتص��ار: وم��نھم )3(

، و المحق�ق الحل�ي ف�ي ش�رائع 1/73:، و ا6قن�اع، الش�ريني2/210:، والمجموع، الن�ووي1/136:ئرالسرا
أص��ول +  132/اللمع،الش��يرازي +  3/4:اKحك��ام، اyم��دي): ظ(و م��ن كت��ب اKص��ول،. 1/29:ا6س��4م

و . 151/مب��ادئ الوص��ول، الع4م��ة الحل��ي+  1/262:روض��ة الن��اظر، اب��ن قدام��ة+  1/270:السرخس��ي
  . غيرھم

  1/280:، والشوكاني في ارشاد الفحول3/4:اyمدي في اKحكام: و منھم )4(
  .1/417:الرازي، المحصول+1/73:ا]متناع، احمد الشربيني+  2/210:المجموع، النووي) ظ( )5(
)6(

، وال�رازي ف�ي 1/322:، وتفس�ير الس�مرقندي، الس�مرقندي2/428:الجصاص في أحكام الق�ران: ومنھم 
  5/44:، اyلوسي في روح المعاني10/114:مفاتيح الغيب

، و الطبرس��ي ف��ي مجم��ع 3/208:، الطوس��ي ف��ي التبي��ان5/153:الطب��ري ف��ي ج��امع البي��ان: وم��نھم )7(
  5/224:، والطباطبائي في الميزان1/18:، والراوندي في فقه القران3/94:البيان

  .وغيرھم. 1/426:، والبغوي في تفسيره5/239:القرطبي في الجامع Kحكام القران: ومنھم )8(
ا6تق��ان ف��ي عل��وم الق��ران، +  2/15:البرھ��ان ف��ي عل��وم الق��ران، الزركش��ي+ الھ��وامش الس��ابقة ) ظ( )9(

  .2/83:السيوطي
 2/722:المرتضىالذريعة، السيد +  4/38:الفصول في اKصول، الجصاص: من كتب اKصول) ظ( )10(

+  1/173:ول السرخس����يأص����+  1/53:ع����دة اKص����ول، الطوس����ي+  2/181:اKحك����ام، اب����ن ح����زم+ 
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ُكْن�تُْم  فَاْغِسلُوا ُوُجوھَُكْم َوأَْي�ِديَُكْم إِلَ�ى اْلَمَرافِ�ِق َواْمَس�ُحوا بُِرُؤوِس�ُكْم َوأَْرُجلَُك�ْم إَِل�ى اْلَكْعبَ�ْيِن َوإِنْ 

]َمْس�تُُم النَِّس�اَء ُجنُباً َفاطَّھَُّروا َوإِْن ُكْنتُْم َمْرَضى أَْو َعلَى َسفٍَر أَْو َج�اَء أََح�ٌد ِم�ْنُكْم ِم�َن اْلَغ�ائِِط أَْو 

ُ لِيَ  ُموا َصِعيداً َطيِّباً فَاْمَسُحوا بُِوُجوِھُكْم َوأَْيِديُكْم ِمْن�هُ َم�ا يُِري�ُد هللاَّ ْجَع�َل َعلَ�ْيُكْم فَلَْم تَِجُدوا َماًء فَتَيَمَّ

  .)6/المائدة( 	تَْشُكُروَن ِمْن َحَرٍج َولَِكْن يُِريُد لِيُطَھَِّرُكْم َولِيُتِمَّ نِْعَمتَهُ َعلَْيُكْم لََعلَُّكْم 

إل��ى (الت��ي ذك��رت أو]ً مقي��دة ب��ـ) اKي��دي(ومح��ل الش��اھد ف��ي ھ��ذه اyي��ة الكريم��ة ھ��و

في الوضوء، ومطلقة في التيمم، فھل تكون مقيدة بھذا القيد في التيمم من قبيل حم�ل ) المرافق

متح�دي و -وھ�و وج�وب الغس�ل و وج�وب الت�يمم  -المطلق عل�ى المقي�د وھم�ا مختلف�ي الحك�م 

  السبب وھو ارادة التطھر؟

فعلى المذھب اKول ] تجب مسح اKيدي في التيمم إلى المرافق بل يُكتفئ بالمسح إلى 

وجوب مسح اKيدي إلى المرفقين عند التيمم حم4ً للمطلق : وعلى المذھب الثاني. )1(الكوعين

  .)2(على المقيد

  

  :حجية الخبر الواحد -2

لَْو] نَفََر ِمْن ُكلِّ فِْرقٍَة ِمْنھُْم َطائِفَةٌ لِيَتَفَقَّھُوا فِ�ي ◌َ  �:له تعالىأعطت اyية المطلقة في قو

يِن َولِيُْنِذُروا قَْوَمھُْم إَِذا َرَجُعوا إِلَْيِھْم لََعلَّھُْم يَْحَذُرونَ  ، وظيف�ة اس�تد]لية، فد]ل�ة )122/التوب�ة(	 الدِّ

ي ال�دين ودع�وة الخل�ق إل�ى الح�ق، و اyية عند المفسرين ھي وجوب النف�ور لغ�رض التفق�ه ف�

ارشادھم إلى الدين القويم، وعند رجوع ھؤ]ء إلى أقوامھم حذروھم من مغبة، عبادة غي�ر هللا 

س�بحانه والتخوي�ف م�ن عص��يانه، ويج�ب عل�ى أق��وامھم اKخ�ذ بتح�ذير أولئ��ك النف�ر ال�ذين ھ��م 

  .)3())وكل ث4ثة فرقة((آحاد؛

                                                                                                                                                  
أج����ود +  1/165:اKحك����ام، اyم����دي+  1/417:المحص����ول، ال����رازي+  24/المستص����فى، الغزال����ي=

  .على سبيل المثال. 2/296:يني، للخوئيئالتقريرات، تقرير بحث النا
) ظ. (الرس�غھو الكرسوع بضم الكاف وھو الطرف الزند الذي يلي الخنصر وھو الناش�ئ عن�د  :الكوع )1(

  .5/147:ييس اللغة، ابن فارسمعجم مقا
)2(

  .2/428:أحكام القران، الجصاص+  1/73:ا6قناع، الشربيني+  2/210:المجموع، النووي) ظ( 
  .334/الفروق اللغوية، أبو ھ4ل العسكري )3(
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ل فرق�ة طائف�ة والخ�ارج م�ن الث4ث�ة يك�ون اثن�ين وقد اوجب هللا تعالى ان يخرج من ك 

أو واح���داً، فوج���ب ان يك���ون الطائف���ة ام���ا اثن���ين وام���ا واح���داً، ث���م ان���ه تع���الى أوج���ب العم���ل 

  .)1(باخبارھم

 	لعلھ�م يح�ذرون�فقد استدلوا من اط4ق التح�ذير ف�ي قول�ه تع�الى  )2(نوواما اKصولي

  .)3(على حجية الخبر الواحد

تفاد م��ن اyي��ة الكريم��ة وج��وب الح��ذر عن��د تحق��ق ا6ن��ذار م��ن ان��ه يس��: و تقري��ب ذل��ك

الن�افرين للتفق�ه و حي�ث ان وج�وب الح�ذر وج��وب مطل�ق ول�يس مقي�داً بحص�ول العل�م للس��امع 

فيثبت بذلك حجية إخبار المنذر، إذ لو لم يكن حجة لم�ا وج�ب العم�ل ب�ه ا] ف�ي حال�ة حص�ول 

  .العلم منه

عل�ى حجي�ة الخب�ر الواح�د م�ن ا6ط�4ق  اس�تدل ا تق�دم ان ك�4 الف�ريقين ق�دو يظھر مم

ف�ي ) ھـ 415:ت( ، ] كما توھم القاضي عبد الجبار 	لعلھم يحذرون �:الوارد في قوله تعالى

الواح�د؛ ]ن الطائف�ة ق�د تك�ون جماع�ة يق�ع  بخب�ر ھذه اyية ] تدل على وج�وب العم�ل:((قوله

ح وان ل��م يج��ب القب��ول كم��ا ان يص�� 	و لين��ذروا ق��ومھم�:بخبرھ��ا الحج��ة؛ و ]ن قول��ه تع��الى

  .)4())الشاھد الواحد يلزمه الشھادة، وان لم يلزم القبول

ان الفرقة ھي كل ث4ث�ة أش�خاص وان هللا تع�الى اوج�ب ان ينف�ر م�ن ك�ل : إذ يرد عليه

ث�م ان المفس�رين و اKص�وليين ل�م  -كم�ا تق�دم -ث4ثة واح�داً أو اثن�ين لغ�رض التفق�ه و ا6ن�ذار 

سك به القاضي ف�ي ا]س�تد]ل عل�ى حجي�ة الخب�ر الواح�د، وإنم�ا اس�تدلوا عل�ى يتمسكوا بما تم

 اKم�ر، فان�ه يثب�ت ان وج�وب الح�ذر ل�و ل�م يك�ن يص�بح 	و لعلھ�م يح�ذرون�:ذلك بقوله تعالى

                                                
تفسير الس�معاني، +  2/221:الكشاف، الزمخشري+  5/322:التبيان، الطوسي: من كتب التفسير) ظ( )1(

المي������زان، +  11/48:روح المع������اني، اyلوس������ي+  2/339:تفس������ير البغ������وي+  2/360:الس������معاني
  .و غيرھا. 6/267:اKمثل، مكارم الشيرازي+  9/404:الطباطبائي

إذ ق�ال بع�دم حجي�ة الخب�ر الواح�د، و  2/531:خالف ذلك من اKصوليين، السيد المرتض�ى ف�ي الذريع�ة )2(
  .5/147:من تفسيره yية النبأ في مجمع البيانوافقه من المفسرين الشيخ الطبرسي على ما يبدو 

 1/97:اKحكام، ابن ح�زم+  1/87:العدة، الطوسي+  1/182:الفصول، الجصاص: من كتب اKصول )3(
مب����ادئ اKص����ول، الع4م����ة +  116/المستص����فى، الغزال����ي+  210/اللم����ع، أب����و إس����حاق الش����يرازي+ 

  .وغيرھا. 1/95:الدروس، محمد باقر الصدر+  203/الحلي
 .16/227:نقله عنه الرازي في مفاتيح الغيب )4(
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شاسع بين ا]ستد]لين، ولو ] وظيفة المطلق و المقيد لما صّح  بونبالنفر و ا6نذار لغواً، و ال

  .استد]لھم
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  المبحث الثالث

  :وظيفة المحكم والمتشابه عند المفسرين واiصوليين

  

ان مفھوم المحكم واحٌد عند الفريقين؛ إذ ھو ما كان واضح الد]ل�ة غي�ر  )1(تقدم للبحث

خ��اٍف و] يحت��اج إل��ى ا]س��تد]ل و] إل��ى القرين��ة، فھ��و مكش��وف المعن��ى، و] يتط��رق إلي��ه 

  .)2(ا]شكال وا6بھام

وق�ع الخ�4ف بينھم�ا ف�ي تحدي�د مفھ��وم المتش�ابه م�ن حي�ث امك�ان الوص�ول إل��ى وإنم�ا 

فالمفسرون ي�رون ان المتش�ابه يمك�ن إدراك�ه ومعرف�ة م�راد ! معرفة المراد منه أم عدم إمكانه

هللا تعالى منه بْيد انه خاٍف عنا يحتاج إل�ى ا]س�تد]ل والبح�ث ع�ن القرين�ة المعين�ة ف�ي كش�ف 

وھ��ذا يس��ھل عل��ى الباح��ث اس��تقراء وظيف��ة المحك��م . )3(مع��ان النظ��رمعن��اه، وإل��ى الت��دبر وإ

  .والمتشابه عندھم في محاولة 6تمام الفائدة من ھذه الدراسة

واما اKصوليون، فانھم يرون المتشابه مما ] يمكن معرفة المراد منه ب�أي ح�ال، فھ�و 

  .)4(لع أحد من خلقهأمر متعذر إدراكه على عقول العلماء وانه تعالى استأثر بعلمه ولم يط

يمك�ن  اذ ]وعليه فانه من المتعذر عل�ى الباح�ث معرف�ة وظيف�ة المتش�ابه عن�د ھ�ؤ]ء، 

  .ذكر تطبيقات له فض4 عن تحديد وظيفته عندھم

ا] ان بعض اKصوليين ممن جعل المتشابه تحت مظلة المجمل، فقالوا بإمكان معرف�ة 

لمجمل، أو ھو ش�ريك م�ع المجم�ل والم�ؤول ف�ي المراد من المتشابه، بأن جعلوا المتشابه ھو ا

  .امكان تحديد المعنى والوصول إلى معرفة المراد منه

أن كل ما يثبت التكليف في العلم يس�تحيل اس�تمرار ) ھـ 478:  ت(فقد اعتبر الجويني 

  .)5(فيه فان ذلك يجر إلى تكليف المحال -أي المتشابه-ا]جمال 

                                                
  .من ا]طروحه119ص) ظ( )(1

  .66/مبادئ اKصول، الع4مة الحلي+  2/295:التبيان، الطوسي) ظ( )2(
  .تقدم الك4م عن ذلك في بحث المحكم والمتشابه  )3(
  .170-1/169:أصول السرخسي+  151/اللمع، الشيرازي) ظ( )4(
المحص�����ول، +  151/اللم�����ع، الش�����يرازي+  1/212:أص�����ول الفق�����ه، الج�����ويني البرھ�����ان ف�����ي) ظ( )5(

  .1/231:الرازي
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اما المتش�ابه فيج�وز أن يعب�ر ب�ه ع�ن اKس�ماء و:(( بقوله) ھـ505ت(وصرح الغزالي 

فان�ه م�ردد  )237م�ن اyي�ة: البق�رة( 	 ..الَِّذي بِيَِدِه ُعْق�َدةُ النَِّك�احِ .. �:وكقوله تعالى -كالقرء-المشتركة 

وقد يطلق على ما ورد في صفات هللا، مما يوھم ظاھره الجھة والتش�بيه ... بين الزوج والولي

  )1())ويحتاج إلى تأويله

أن التش��ابه ] يق�ع ف�ي القواع�د الكلي��ة، أي ف�ي أص�ول ال��دين ) ھ�ـ790ت(وق�رر الش�اطبي      

وأص��ول الفق��ه، وإنم��ا يق��ع ف��ي الف��روع الجزئي��ة، ]ن اKص��ول اذا دخلھ��ا التش��ابه ك��ان أكث��ر 

الشريعة من المتشابه، فاKصول مرتبط بعضھا ببعض ف�ي التفري�ع عليھ�ا فل�و وق�ع ف�ي أص�ل 

  .)2(لزم سريانه في جميعھامن اKصول اشتباه 

ان المحكم يستعمل في المفسر وف�ي ال�ذي ل�م ) ھـ730:ت(ويرى ع4ء الدين البخاري 

  .ان ما نسخ من اyيات القرآنية خاص بالمتشابه: ومعناه. )3(ينسخ

وفي جمي�ع ذل�ك إعان�ة للباح�ث ف�ي اس�تقراء وظيف�ة المحك�م والمتش�ابه عن�د اKص�وليين ال�ذين 

  .قالوا بھذا الرأي

وتجدر ا6شارة ھنا إلى أن المتشابه عند المفسرين كان قد استعمل في آي�ات الص�فات، 

، ) 10/الف��تح( 	هللا ف��وق أي��ديھمي��دُّ  �:وآي��ات العقائ��د، كقول��ه تع��الى الموھم��ة ب��ان z س��بحانه ي��دٌّ

لنس�بة ا6ض�4ل ، الموھم�ة )93/النح�ل( 	 ..يُِضلُّ َمْن يََشاُء َويَْھِدي َمْن يََشاُء  .. �:وكقوله تعالى

  .اليه سبحانه وتعالى لعباده

واما المتشابه بمعناه الخاص عند اKصوليين القائلين بأنه من المجمل، فقد استعمل ف�ي 

الف��روع أي ف��ي آي��ات اKحك��ام الت��ي تحم��ل ف��ي مض��مونھا أحكام��اً ش��رعية؛ Kنھ��ا ذات ع4ق��ة 

.       اع��د اKص��ولية عليھ��اوطي��دة بعم��ل اKص��ولي ف��ي اس��تنباط اKحك��ام الش��رعية وتأس��يس القو

يكون من المتشابه سواء كان من المجم�ل أو م�ن المش�كل  )4())فكل خطاب يحتاج إلى بيان(( 

  .أو من المتشابه

                                                
  .1/449:التقرير والتحبير،القاضي الحلبي ) ظ(، 208/المستصفى، الغزالي )1(
  .3/151:الموافقات، الشاطبي) ظ( )2(
  .2/254:البخاري،كشف ا]سرار) ظ( )3(
أص�ول الفق�ه وقواع�د ا]س�تنباط +  1/408:ة، الطوس�يالع�د) ظ(، و1/329:الذريعة، الس�يد المرتض�ى )4(

  2/151:،آية هللا الصفار



 270

، بوھذا اKمر يتوافق مع رؤية المفسرين للمتشابه، فان اyية القرآني�ة الدال�ة عل�ى معن�ى مري�

أھ��ل اللس��ان، كإرج���اع الع��ام إل���ى ] م��ن جھ��ة اللف���ظ بحي��ث تعالج��ه الط���رق المألوف��ة عن���د 

ونحو ذلك، بل من جھة كون معناھا غي�ر م4ئ�م لمعن�ى آي�ة .. المخصص، والمطلق إلى المقيد

  .)1(أخرى محكمة، تكون متشابھة

  .ولعل في ايراد الباحث لبعض وظائف المحكم والمتشابه ما فيه توضيح اشمل وبيان أكمل

  :وظيفة تفسيرية: أو]

  

م��ن اyي��ات المتس��الم عليھ��ا ل��دى  )2()ج��اع المتش��ابه إل��ى المحك��مإر( ]ش��ك ان قاع��دة

تؤك��د عل��ى ان وظيف��ة المحك��م بالنس��بة إل��ى المتش��ابه ھ��و  )3(-مفس��رين وأص��وليين -الف��ريقين

تضييق نطاق تصور المعنى في المتشابه، وليس جعل المتشابه محكماً؛ ]ن المتشابه ] يكون 

عله محكما بإرجاعه إل�ى المحك�م يرتف�ع ا]ش�تباه من�ه ف�4 متشابھاً ا] اذا اشتبه المراد منه، وج

  .يُعدُّ من المتشابه

وتأسيساً على ذل�ك ف�ان ھ�ذه القاع�دة للمحك�م والمتش�ابه تعط�ي وظيف�ة تفس�يرية يفي�دھا 

المفسرون عند تناولھم للنص القرآني لمعرفة المعنى المراد منه من جھة، ويعين في اس�تنباط 

  .ل�صوليين من جھة أخرىاKحكام الشرعية بالنسبة 

  

  :ومن التطبيقات على ھذه الوظيفة ما يأتي

��4ةِ  �:ق��ال تع��الى -1  	...َوإَِذا َض��َرْبتُْم فِ��ي اKَْْرِض فَلَ��ْيَس َعلَ��ْيُكْم ُجنَ��اٌح أَْن تَْقُص��ُروا ِم��َن الصَّ

  ).101/النساء(

                                                
  .3/41:الميزان، الطباطبائي) ظ( )1(
  . 13/حقائق التأويل، الشريف الرضي )2(
+  1/308:تفس��ير الس��مرقندي، الس��مرقندي+  2/4:أحك��ام الق��ران، الجص��اص: م��ن كت��ب التفس��ير) ظ( )3(

، عل�ى 4/72: فرائ�د اKص�ول، الش�يخ اKنص�اري: م�ن كت�ب اKص�ول )ظ(و. 3/23:الميزان، الطباطب�ائي
  .  سبيل المثال
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رفع ا6ث�م  وعند المفسرين واKصوليين تعني )1(تعني في اللغة الميل) جناح(فان لفظة 

، وھذا اKمر كان سببا في اشتباه المراد من اyية الكريمة من حيث وجوب القص�ر )2(والحرج

  في السفر أم عدم وجوبه؟

، أن القص�ر ف�ي الص�4ة )5(وم�ن ت�ابعھم )4(مامية وأص�وليوھما] )3(فالذي عليه مفسرو

  .الرباعية واجب على المسافر، فإذا صلى أربعاً أعادھا

إلى ان القص�ر ف�ي الس�فر ھ�و عل�ى  )7(واKصوليين )6(اقون من المفسرينفيما ذھب الب

  .نحو ا6باحة والتخيير أو ھو خاص بص4ة الخوف دون اKمن في السفر

وھن��ا تب��رز وظيف��ة المحك��م م��ن أج��ل معرف��ة المعن��ى الم��راد م��ن ھ��ذه اyي��ة، فبإرج��اع 

ر واج�ب، وق�د ق�ام ب�ذلك المتشابه إلى المحكم  اتضح س�داد رأي م�ن رأى ان القص�ر ف�ي الس�ف

حين سأله زرارة ومحمد بن مسلم ع�ن الص�4ة ف�ي الس�فر كي�ف ھ�ي وك�م  )عليه الس4م (ا6مام الباقر

أَْن تَْقُص�ُروا َوإَِذا َضَرْبتُْم فِ�ي اKَْْرِض فََل�ْيَس َعلَ�ْيُكْم ُجنَ�اٌح  �:ان هللا يقول:(( )عليه الس4م (ھي؟ فقال 

4ِة  . ، فص�ار القص�ر واجب�اً ف�ي الس�فر كوج�وب التم�ام ف�ي الحض�ر )101اyي�ةمن : النساء( 	ِمَن الصَّ

افع�ل، فكي�ف اوج�ب : ول�م يق�ل)) ل�يكم أن تقص�روا م�ن الص�4ةع] جناح :(( قلنا انه قال: قا]

فََم�ْن َح�جَّ اْلبَْي�َت أَِو  �:الص�فا والم�روة((أو ل�يس ق�ال تع�الى ف�ي : ذلك كم�ا أوج�ب التم�ام؟ ق�ال

َف بِِھَم�ااْعتََمَر ف4َ ُجنَ� أ] ت�رى ان الط�واف واج�ب مف�روض؛ )158/: البق�رة( 	 )اَح َعلَْي�ِه أَْن يَطَّ�وَّ

                                                
  .1/219:القاموس المحيط ،الفيروز آبادي) ظ( )1(
  1/299:الذريعة، السيد المرتضى+  3/307:التبيان، الطوسي) ظ( )2(
 1/149:القم�ي تفسير القمي، محمد بن إب�راھيم+  1/271:تفسير العياشي، العياشي: من مفسريھم) ظ( )3(

اKمث�ل، +  5/60:الميزان، الطباطب�ائي+  3/127:مجمع البيان، الطبرسي+  3/306:التبيان، الطوسي+ 
  .1/455:مكارم الشيرازي

فرائ��د اKص�ول، الش��يخ +  2/431:ھداي�ة المسترش�دين، محم��د تق�ي ال�رازي: م�ن كت�ب أص��ولييھم) ظ( )4(
  .على سبيل المثال. 2/178:اضمحاضرات في أصول الفقه، الفي+  1/148:اKنصاري

الس�مرقندي ف�ي +  2/315:الجص�اص ف�ي أحك�ام الق�ران: وممن تابعھم عل�ى ذل�ك م�ن مفس�ري العام�ة )5(
+  1/304:الجص��اص ف��ي الفص��ول: ، وم��ن اKص��وليين1/471:البغ��وي ف��ي تفس��يره+  1/358:تفس��يره

  .295/الغزالي في المنخول+  2/322:السرخسي في أصوله
تفس�ير الواح�دي، )) + ھ�ذا قص�ر ص�4ة الخ�وف:((إذ ق�ال 1/401:ن زمنين، اب�ن زمن�ينتفسير اب) ظ( )6(

مف��اتيح الغي��ب، +  2/103:المح��رر ال��وجيز، اب��ن عطي��ه+  1/471:تفس��ير الس��معاني+  1/285:الواح��دي
التس��ھيل +  2/244:تفس��ير البيض��اوي)) + والقص��ر با]تف��اق م��ن المن��دوبات:(( فق��د ق��ال 5/188:ال��رازي

  .2/290:تفسير الثعالبي+  1/154:يل، الكلبيلعلوم التنز
: رسالة ف�ي أص�ول الفق�ه+  1/334:البحر المحيط ،الزركشي+  4/243:كشف ا]سرار، البخاري)ظ( )7(

  .7/العكبري
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ق��ال الش��يخ . )1(...))ي��ه، وك��ذا التقص��ير ف��ي الس��فرب]ن هللا تع��الى ذكرھ��ا ف��ي كتاب��ه وص��نعھا ن

وف��ي ھ��ذا الخب��ر د]ل��ة عل��ى ان ف��رض المس��افر مخ��الف لف��رض ): (( ھ��ـ548ت(الطبرس��ي

وھ�ذا اKم�ر انم�ا أف�اده العلم�اء م�ن . لمس�افر ركعت�ان وف�رض المق�يم أرب�عففرض ا )2())المقيم

وظيفة المحكم والمتشابه بعد إرجاع اKخير إلى اKول، وھي وظيفة تفسيرية أوضحت المراد 

  .في اyية وانھا دالة على الوجوب، كما دلت في آية الطواف) جناح(من لفظة 

  وظيفة عقائدية: ثانيا

للمحكم والمتشابه ھي وظيفة تنزيه الب�اري ع�ن س�ائر مخلوقات�ه، من الوظائف المھمة 

  .وعدم نسبة المثلية بينه عز وجل وبين مخلوقاته

فان بعض اyيات المتشابھة أوقعت كثي�راً م�ن المفس�رين واKص�وليين ف�ي وھ�م كبي�ر، 

ھ�و م�ا فاعتقدوا ان z سبحانه وتعالى وجه، ويّد، وعين، وان ا]بصار تشاھده ي�وم القيام�ة، و

  :فھمه بعضھم من النصوص القرآنية اyتية

ْكَرامِ  �:قوله تعالى -1 ِKَْويَْبقَى َوْجهُ َربَِّك ُذو اْلَج4ِل َوا 	27/الرحمن( .(  

ِ فَْوَق أَْيِديِھْم  �:قوله تعالى -2   ).10/الفتح( 	 يَُد هللاَّ

  ).37/ھود( 	 َواْصنَِع اْلفُْلَك بِأَْعيُنِنَا �:قوله تعالى -3

  ).23-22/ألقيامه( 	 إِلَى َربِّھَا نَاِظَرةٌ ) ُوُجوهٌ يَْوَمئٍِذ نَاِضَرة۞ٌ �:قوله تعالى -4

تتعارض م�ع المحك�م م�ن اyي�ات المبارك�ة كقول�ه  يفان ظاھر ھذه اyيات يعطي معاٍن 

َو يُ��ْدِرُك ] تُْدِرُك��هُ اKَْْبَص��اُر َوھُ�� �:وكقول��ه تع��الى) 11/الش��ورى( 	 لَ��ْيَس َكِمْثلِ��ِه َش��ْيٌء  �:تع��الى

وم��ا دام اKم��ر ك��ذلك ل��زم تأويلھ��ا بم��ا يناس��ب ) 103/اKنع��ام( 	 اKَْْبَص��اَر َوھُ��َو اللَِّطي��ُف اْلَخبِي��رُ 

  .عظمة الخالق سبحانه وتعالى وتنزيھه عن سائر مخلوقاته

وظيفة المحكم في توجيه المعنى الم�راد م�ن ھ�ذه اyي�ات المتش�ابھة لتؤك�د  توھنا بَرز

  .على ذلك

                                                
الش�يخ الص�دوق ف�ي م�ن ] يحض�ره +  1/195:ذكر ھذه الرواية، القاضي النعم�ان ف�ي دع�ائم ا6س�4م )1(

وجم�يعھم  2/276:المجلسي في بحار ا]ن�وار+  5/538:في وسائل الشيعةالحر العاملي +  1/434:الفقيه
  . أسندوھا إلى زرارة  ومحمد بن مسلم

  .3/172:مجمع البيان، الطبرسي )2(
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 يطول بنا المقام ھنا وطلبا ل4ختص�ار س�وف يبس�ط الباح�ث الك�4م ع�ن اyي�ة ولكي ]

المفس�رين  -اKخيرة فقط، ]رتباط جميع اyيات بھ�ا بش�كل أو ب�آخر، ولش�غلھا عناي�ة الف�ريقين

  .واKصوليين

فان��ه م��ن المس��ائل الت��ي عن��ي بھ��ا المفس��رون واKص��وليون عل��ى ح��ّد س��واء، رؤي��ة هللا 

  :مة، فكانوا على قسمينتعالى في يوم القيا

  

وھم الذين يذھبون إلى رؤية هللا تعالى با]بص�ار ف�ي اyخ�رة إذ ي�رون ذل�ك أم�ر : القسم اKول

إِلَ�ى َربِّھَ�ا ) ُوُجوهٌ يَْوَمئِ�ٍذ نَاِض�َرة۞ٌ �:حق، وان النص القرآني داٌل على ذلك وھو قوله تعالى

ومذھب أھل الس�نة اثب�ات رؤي�ة هللا تع�الى ): (( ھـ510ت(قال البغوي).23-22/ألقيامه( 	 نَاِظَرةٌ 

  .)2(، وبه قال كثير من المفسرين)1())عياناً 

والحجة في ذلك، ان هللا تعالى موجود بصفة الكمال، وان�ه تع�الى مرئي�اً لنفس�ه ولغي�ره 

معنى الكمال ا] ان الجھة ممتنع فان هللا ] جھة له فكان متشابھاً فيما يرجع إلى كيفي�ه الرؤي�ة 

ة، مع كون أصل الرؤية ثابت بالنص معلوماً كرامة للمؤمنين، والتشابه فيما يرجع إل�ى والجھ

  .)4(العامة وھو رأي جّل أصوليّ . )3(الوصف ] يقدح في العلم باKصل و] يبطل

وھم الذين أفادوا من وظيفة المحكم والمتش�ابه فق�رروا إرج�اع المتش�ابه ف�ي ھ�ذه : القسم الثاني

ال�وارد ف�ي اyي�ة إل�ى ا]نتظ�ار ) النظ�ر(ن قول�ه تع�الى فخلص�وا إل�ى تأوي�لاyية إلى المحكم م

] تُْدِرُكهُ اKَْْبَص�اُر َوھُ�َو يُ�ْدِرُك اKَْْبَص�اَر  �لرحمة هللا تعالى، وليس الرؤية عيانا فانه سبحانه 

  . )103:اKنعام(ُ◌ 	َوھَُو اللَِّطيُف اْلَخبِير

  

                                                
  .2/119:تفسير البغوي )1(
 3/500:السمرقندي في تفسيره+  7/391:الطبري في جامع البيان+  3/423:مقاتل في تفسيره: ومنھم )2(

+  6/106:الس��معاني ف��ي تفس��يره+  2/1155:الواح��دي ف��ي تفس��يره+  5/65:ف��ي تفس��يرهاب��ن زمن��ين + 
  .على سبيل المثال. 29/145:اyلوسي في روح المعاني

  1/10:أصول البزدوي، البزدوي+  1/170:أصول السرخسي) ظ( )3(
 1/256:دل�ةالسمعاني في قواط�ع اK+  1/24:أبو الحسين البصري في المعتمد في أصول الفقه: ومنھم )4(

  .1/176:غاية الوصول في شرح لب اKصول، زكريا اKنصاري+  2/396:البحر المحيط ،الزركشي+ 
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  .)3(العامة وأصولييھم )2(افقھم  في ذلك بعض مفسريوو )1(ماميةلماء ا]وھو ما عليه جّل ع 

... منتظرة نعمة ربھا وثوابه ان يصل اليھم:(( قال الشيخ الطوسي في تفسير ھذه اyية

 	 ..ةٌ إِنِّ��ي ُمْرِس��لَةٌ إِلَ��ْيِھْم بِھَِديَّ��ٍة فَنَ��اِظرَ وَ  �:ويك��ون النظ��ر بمعن��ى ا]نتظ��ار، كم��ا ق��ال تع��الى

  .)4())منتظرة: أي) 35/النمل(

وإنما ظھرت وظيفة المحكم من بعد إرجاع المتشابه اليه فعرف معنى الرؤية إلى هللا، 

فلو تركت ھذه اyية وظاھرھا لوقع التعارض بينھا وبين كثير من اyي�ات القرآني�ة الت�ي تنف�ي 

�ا َج�اَء  :�علي�ه الس�4م(امكان رؤيته سبحانه وتعالى، كقوله تعالى، على لسان نبي�ه موس�ى َولَمَّ

، وقول�ه )143/اKع�راف( 	..وَسى لِِميقَاتِنَا َوَكلََّمهُ َربُّهُ قَاَل َربِّ أَِرنِ�ي أَْنظُ�ْر إِلَْي�َك قَ�اَل لَ�ْن تََرانِ�يمُ 

، وغيرھ�ا )103/اKنع�ام( �] تُْدِرُكهُ اKَْْبَصاُر َوھَُو يُْدِرُك اKَْْبَصاَر َوھَُو اللَِّطي�ُف اْلَخبِي�ر �:تعالى

  .من اyيات المحكمة

تجد ان المفسرين واKصوليين أفادوا من ھذه الوظيفة 6ثبات عقيدة حق�ة وھ�ي تنزي�ه ف

الباري ممن جميع مخلوقاته ونفي المثلية عنه، فھذه الوظيفة العقائدية للمحكم والمتشابه أقّرت 

 .)11/الشورى( 	ليس كمثله شيء �:وأكدت قوله تعالى

  

  

  

  

  

                                                
مجم�ع +  10/197:التبي�ان، الطوس�ي+  2/397:تفس�ير القم�ي، القم�ي: من كتب مفسري اKمامية) ظ( )1(

+  4/508:ويزين��ور الثقل��ين، الح��+  5/256:الص��افي، الف��يض الكاش��اني +  10/198:البي��ان، الطبرس��ي
+  2/640:الذريع�ة الس�يد المرتض�ى: م�ن كت�ب اKص�ول) ظ(و. وغيرھم. 20/112:الميزان، الطباطبائي

  .  76/خ4صة اKصول، التبريزي+  1/29:العدة، الشيخ الطوسي
ال���رازي ف���ي مف���اتيح +  3/6:الجص���اص ف���ي أحك���ام الق���ران+  2/708:مجاھ���د ف���ي تفس���يره: وم���نھم )2(

  .30/228:الغيب
  .128/علي بن عباس البعلي في القواعد والفوائد اKصولية: نھموم )3(
 7/109:مفاتيح الغيب، الرازي) ظ(، و10/197:التبيان، الطوسي )4(
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  المبحث الرابع

  :المفسرين واiصوليينوظيفة المجمل والمبين عند 

، اتف���اق المفس���رين واKص���وليين عل���ى تحدي���د المفھ���وم )1(ظھ���ر للبح���ث مم���ا تق���دم

ا]صط4حي للمجمل والمبين، ا] ان وظيفة المجمل والمبين عند المفسرين تختلف منھ�ا عن�د 

ب�النص ا] م�ن حي�ث تفس�يره والكش�ف ع�ن معاني�ه و اس�تج4ء  ىاKصوليين، فالمفس�ر ] يعن�

غموض��ه م��ن خ��4ل البح��ث ع��ن م��ا يزي��ل ذل��ك ا6بھ��ام فيبح��ث ع��ن تفص��يل لم��ا ورد و إبھام��ه

  .مجم4ً بغية الوصول إلى مراد هللا تعالى على حسب طاقته

واما اKصولي، فھو يركز في النص ا6جمالي باحث�اً عم�اً يفص�ل ھ�ذا ا]جم�ال ال�وارد 

باط اKحك�ام الش�رعية الت�ي نه في اس�تنيحصراً، كي ما يستنبط قاعدة كلية تع اKحكامفي آيات 

  .تتعلق في براءة ذمة المكلف بلحاظ انه مكلف

، وھ�و مفتق�ر )2()] يفھ�م الم�راد من�ه(فالمجمل ] وظيفة لديه عن�د ك�4 الف�ريقين؛ Kن�ه 

 إبھ��ام، وإنم��ا ت��أتي الوظيف��ة للمفص��ل ال��ذي يكش��ف ع��ن )3(إل��ى بي��ان م��ن الم��تكلم المجم��ل ل��ه

  .Kصولي ك4ً على حسب منھجه في التعامل مع النصوصالمجمل، فيفيد من ذلك المفسر وا

التخل�يط المعم�ي (فوظيفة المبين تكون في تبيين المعاني وتوضيحھا بشكل ينفي عنھ�ا 

  .من ك4مه المجمل )5(، ويكشف عما يفھم منه مراد المجمل)4()للمعنى

  :ومن وظائف ا]جمال و التفصيل عند ك4 الفريقين ما يأتي

  :حمل المجمل على المبين :الوظيفة اiولى

] يخف��ى ان الق��رآن الك��ريم تنقس��م آيات��ه إل��ى المجم��ل و المب��ين، و] يمك��ن للمفس��ر أو 

اKص��ولي فھ��م ال��نص القرآن��ي ا] بتميي��ز م��وارد ا]جم��ال و اس��تمداده م��ن اyي��ات المبين��ة ف��ي 

  .عملية التفسير أو في عملية استنباط اKحكام الشرعية منھا

بالنس�بة  -مفسراً كان أم أص�ولياً  -ى من رام تفسير النص القرآني وعليه فانه يجب عل

إلى ا]جمال أن يتوقف عن العمل به على بيانه، وانه عليھما ا]ستفسار عنه أو]ً، ثم الطل�ب، 
                                                

  .من ا]طروحة135بحث المجمل و المبين ص) ظ( )(1
  .2/218:الجامع Kحكام القرآن، القرطبي )2(
  .12/96:روح المعاني، اyلوسي) ظ( )3(
  .4/244:وسيالتبيان، الط )4(
  .1/44:اKحكام، ابن حزم) ظ( )5(
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ثم التأمل ان احتاج اليھما، فان كان البيان شافيا كأن كان بدليل قطعي كان اللف�ظ مفس�راً، وان 

ار مؤو]ً، وان لم يكن البيان كافيا انقلب من ا]جمال إلى ا]شكال، فص�ار كان البيان ظنياً ص

 نَِساُؤُكْم َحْرٌث لَُكْم فَأْتُوا َحْرثَُكْم أَنَّى ِش�ْئتُمْ � :كا]شكال الوارد في قوله تعالى. )1(◌ً اللفظ مشك4

ك��ان  وق��د تج��يء بمعن��ى كي��ف، فبيان��ه) اي��ن(ق��د تج��يء بمعن��ى ) أن��ى(ف��ان لفظ��ة ) 223/البق��رة(	

  .يكون اللفظ مشك4ً  -مث4-مجم4ً، ومع عدم وجود البيان

وأفاد منھا المفسرون و  )2(وھذه الوظيفة التي ھي عبارة عن قاعدة أسسھا اKصوليون

بنوا عليھا بنيانھم في تفسير آي الذكر الحكيم لھ�ا تطبيق�ات متع�ددة ف�ي الق�رآن الك�ريم يقتص�ر 

  :ختصار غير المخل مخافة التطويل المملالباحث على ذكر اثنين منھا طلباً ل4

ُ  �:في قوله تعالى -1 ُ بِاللَّْغِو فِ�ي أَْيَم�انُِكْم َولَِك�ْن يَُؤاِخ�ُذُكْم بَِم�ا َكَس�بَْت قُلُ�وبُُكْم َوهللاَّ َ] يَُؤاِخُذُكُم هللاَّ

قصد لكم في�ه ] يؤاخذكم هللا أص4ً بما ] : ، قال المفسرون في معناھا)225/البقرة( 	َغفُوٌر َحلِيمٌ 

بم��ا قص��دتم م��ن اKيم��ان و واط��أت فيھ��ا : أي) ولك��ن يؤاخ��ذكم بم��ا كس��بت قل��وبكم(م��ن اKيم��ان

اح�دھما ] كف�ارة فيھ�ا والث�اني : ح�زبين(ويظھ�ر م�ن ذل�ك ان اKيم�ان عل�ى. )3(قلوبكم ألس�نتكم

يم�ين ، وقد وقع الخ4ف بين العلماء من ك4 الفريقين فيما يخص كفارة ال)4()يجب فيھا الكفارة

  .من حيث وجوبھا وعدمه )5(الغموس

فق�د اس�تدل  فالمشھور عند أكث�ر العلم�اء م�ن الف�ريقين ان يم�ين الغم�وس ] كف�ارة فيھ�ا

ِ َوأَْيَم�انِِھْم ثََمن�اً قَلِ�ي4ً أُولَئِ�َك ]  �:بقوله تعالى) ھـ370ت(الجصاص إِنَّ الَِّذيَن يَْشتَُروَن بَِعْھ�ِد هللاَّ

، من انه تعالى ذك�ر الوعي�د ف�ي ھ�ذه اyي�ة الكريم�ة، ول�م )77/آل عم�ران(	َرِة َخ4َق لَھُْم فِي اyْخِ 

                                                
ھو اسم لم�ا يش�تبه ب�ه الم�راد من�ه بدخول�ه ف�ي اش�كاله عل�ى وج�ه ] يع�رف :(( المشكل عند اKصوليين )1(

البزدوي،  أصول) ظ(، و1/168:أصول السرخسي)) المراد منه ا] بدليل يتميز به من بين سائر ا]شكال
  .353/التفسير وقواعده، خالد العل أصول+  442/مي، الشبليأصول الفقه ا6س4+  1/9:زدويالب

  .1/76:مقا]ت اKصول، ضياء الدين العراقي+  1/172:فرائد اKصول، اKنصاري) ظ( )2(
+  2/229:التبيان، الطوسي+  1/567:أحكام القرآن، الجصاص+  2/565:جامع البيان، الطبري) ظ(  )(3

+  2/147:أحك�ام الق�ران، اب�ن العرب�ي+  1/108:نسفي، النسفيتفسير ال+  1/363:الكشاف، الزمخشري
. 2/127:روح المع��اني، اyلوس��ي+  2/128:كن��ز ال��دقائق، المش��ھدي+  2/223:فق��ه الق��ران، الراون��دي

   .وغيرھا

  .2/229:التبيان، الطوسي )4(
الش��يخ  ھ��و الحل��ف عل��ى أم��ٍر م��اٍض متعم��د الك��ذب في��ه ]قتط��اع م��ال إنس��ان، ق��ال: اليم��ين الغم��وس )5(

. 280/الھداي�ة، الص�دوق)) وسميت ب�الغموس؛ Kنھ�ا تغم�س ص�احبھا ف�ي ا6ث�م، ث�م ف�ي الن�ار:(( الصدوق
  .334/معجم لغة الفقھاء، محمد قلعجي+  460/احمد فتح هللا. معجم ألفاظ الفقه الجعفري، د) ظ(و
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ي��ذكر الكف��ارة، فل��و أوجبن��ا الكف��ارة فيھ��ا ك��ان زي��ادة عل��ى ال��نص وذل��ك غي��ر ج��ائز ا] ب��نص 

  .)1(مثله

ويرى الباحث، ان ا]ستد]ل بھذه اyية على عدم وج�وب كف�ارة اليم�ين الغم�وس غي�ر 

اليم���ين الغم���وس م���ن كب���ائر ال���ذنوب ] غي���ر، فجع���ل الوعي���د  ناھض���ة، فاyي���ة أوض���حت ان

بالنسبة لليم�ين  ] تفصي4ته، دد بيان أصل الحكمصفھي اذاً ب) 2()ان ] نصيب وافر لھم(عليھا

  .الغموس، وهللا أعلم

      م�ن اyي�ات ف�ي قول�ه تع�الى) ھ�ـ460ت(والص�حيح م�ا اس�تدل ب�ه الش�يخ الطوس�ي

، من ان هللا تعالى اوجب حفظ اليم�ين المنعق�دة، ف�الحلف مب�اح )89/المائدة(�َواْحفَظُوا أَْيَمانَُكْم  �

الواجب ترك الحنث، وذلك يدل على ان اليمين ف�ي المعص�ية  وإنماا] في معصية ب4 خوف، 

  .)3(غير منعقدة؛ Kنھا لو انعقدت للزم حفظھا وإذا لم تنعقد لم تلزمه الكفارة

، من المفس�رين واKص�وليين ال�ذين )4(ض العلماءمن في رأي بعكالشاھد ھھنا ي ومحلّ 

ذھبوا إلى ان اليمين الغموس تجب فيه الكف�ارة، مس�تدلين عل�ى ذل�ك بوظيف�ة المجم�ل والمب�ين 

، فحمل�وا ا]جم�ال ال�وارد ف�ي اyي�ة اKول�ى )حمل المجمل عل�ى المب�ين:(في القاعدة اKصولية

َولَِك�ْن يَُؤاِخ�ُذُكْم بَِم�ا  �:ف�ي قول�ه تع�الى عل�ى التفص�يل ال�وارد ف�ي آي�ة المائ�دة) المؤاخ�ذة(وھو 

، فتب��ين م��ن ذل��ك ان المؤاخ��ذة ف��ي )89/المائ��دة(	.َعقَّ��ْدتُُم اKَْْيَم��اَن فََكفَّاَرتُ��هُ إِْطَع��اُم َعَش��َرِة َمَس��اِكينَ 

  .اyية اKولى ھي الكفارة

حتمال�ه أن ] -)عق�دتم(وھ�و -آية المائ�دة -وحملوا أيضاً ا]جمال الوارد في اyية الثانية

على التفصيل ف�ي اyي�ة اKول�ى  -يراد به عقد القلب، أو عقد الشيء بالشيء مما ھو ضد الحل

  .فعلم أن المراد بالعقد ھو عقد القلب 	بما كسبت قلوبكم�:في قوله تعالى
                                                

  .2/568:أحكام القرآن، الجصاص) ظ( )(1
  .3/364:الميزان، الطباطبائي )2(
+  3/409:الطبرس�ي ف�ي جم�ع البي�ان: ، ووافق�ه عل�ى ذل�ك م�ن المفس�رين4/15:التبيان، الطوسي) ظ( )3(

 1/247:وغيرھم ووافقه من اKصوليين السرخسي ف�ي أص�وله+  2/229:القطب الراوندي في فقه القران
  .، وغيرھم230/الفاضل التوني في الوافية+  7/930:ابن حزم في اKحكام+ 

يعن��ي اليم��ين  -ويلزم��ه:(( ، إذ ق��ال2/167:ي م��ن المفس��رين الثعلب��ي ف��ي تفس��يرهذھ��ب إل��ى ھ��ذا ال��رأ )4(
، ونقل�ه ع�ن الش�افعي ال�رازي ف�ي مف�اتيح 1/201:، وك�ذلك البغ�وي ف�ي تفس�يره))الكفارة عن�دنا  -الغموس

، وابن عادل في اللباب 2/147:، وابن العربي في أحكام القرآن1/108:، والنسفي في تفسيره6/84:الغيب
، وال���رازي ف���ي 1/374:الجص���اص ف���ي الفص���ول: وذك���ره م���ن اKص���وليين 3/83:س���ير الكت���ابف���ي تف

  .1/58:، واyمدي في اKحكام5/153:المحصول
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فكل واحدة من ھاتين اyيتين مجملة من وجه مبينة من وجه آخر، فصارت ك�ل واح�دة 

وحص�ل م�ن ك�ل واح�دة منھم�ا أن ك�ل يم�ين ذك�ر عل�ى س�بيل . وجه منھما مفسرة ل�خرى من

الجّد وعقد القلب فالكفارة واجبة فيھا، واليمين الغم�وس داخ�ل ف�ي ھ�ذا العم�وم فكان�ت كفارت�ه 

  .واجبة

وي��رى الباح��ث ان التكل��ف واض��ح ف��ي ھ��ذا ا]س��تد]ل، إذ جعل��وا انعق��اد اليم��ين عل��ى 

ر كاٍف، فربما يعقد القلب على أم�ر خ�اطئ ف�ي والحق ان ھذا غي. القصد وعقد القلب: شرطي

اKصل مخالفاً للشرع فھل يجيز ذلك انعقاد اليمين؟، وإنم�ا يك�ون عق�د القل�ب اذا تص�ور حل�ه، 

، فالغموس كالزنا وشرب الخمر وا]رت�داد )1(واليمين الغموس مكر وخديعة، وھو من الكبائر

  .الكفارة وجميعھا ] كفارة فيھا ف4 يصلح ان يكون سببا لوجوب

ومن موارد حمل المجمل من اyيات على المبين منھا عند ك�4 الف�ريقين م�ا ج�اء ف�ي قول�ه  -2

 	...َوُكلُ��وا َواْش�َربُوا َحتَّ��ى يَتَبَ��يََّن لَُك�ُم اْلَخ��ْيطُ اKَْْب�يَُض ِم��َن اْلَخ��ْيِط اKَْْس�َوِد ِم��َن اْلفَْج��رِ .. �:تع�الى

ة مس�اقة لبي�ان م�دة ا6فط�ار م�ن الي�وم بْي�د أن�ه س�بحانه ، فالذي يبدو ظاھراً ان اyي�)187/البق�رة(

(( ، 	حتى يتبين لك�م الخ�يط اKب�يض م�ن الخ�يط اKس�ود �:أباح اKكل والشرب للناس، ثم قال

، )2())ه الك��ف ع��ن الطع��ام و الش��راب لم��ن أراد الص��ومدفجع��ل طل��وع الفج��ر ح��داً يج��ب عن��

، وھ�و المعن�ى ال�ذي أفادت�ه لفظ�ة )3())الخ�يط ال�ذي ھ�و الفج�ر:بمعنى تبين الخيط، كأن�ه ق�ال((

ا] أن بي��ان الخ��يط . الدال��ة عل��ى نھاي��ة الغاي��ة، فھ��ي بمعن��ى إل��ى ھ��ذا الح��د م��ن الوق��ت) حت��ى(

بھم غي��ر واض��ح، فھ��و يت��ردد ف��ي أم��ور كثي��رة أوھم��ت بع��ض م��اKب��يض م��ن الخ��يط اKس��ود 

Kك�ل والش�رب حت�ى الصحابة آنذاك فجعلوا يضعون خيطاً أبيضاً وآخر اسوداً ويستمروا في ا
                                                

، ع�ن أحم�د ب�ن محم�د ب�ن خال�د، ع�ن عب�د العظ�يم ب�ن عب�د هللا الحس�ني ق�ال 2/286:في الكافي للكلين�ي )1(
عل��يھم (س��معت أب��ي موس��ى ب��ن جعف��ر:((لق��ا: يعن��ي ا6م��ام الرض��ا -)ص��لوات هللا علي��ه(ح��دثني أب��و جعف��ر

ال�ذين �:فلما س�لم وجل�س ت�4 ھ�ذه اyي�ة) عليه الس4م(دخل عمرو بن عبيد على أبي عبد هللا: يقول) الس4م
ما أسكتك؟ قال أح�ب ان ): ع(فقال له أبو عبد هللا . ثم امسك) 32/النجم( 	يجتنبون كبائر ا6ثم  والفواحش

وم�ن �:نع�م ي�ا عم�رو اكب�ر الكب�ائر ا6ش�راك ب�اz، يق�ول هللا: جل، فق�الاعرف الكبائر من كتاب هللا عز و
واليمين الغموس الفاجرة، ]ن هللا عز : قال= =إلى ان)... 72/المائدة(	يشرك باz فقد حرم هللا عليه الجنة

) ظ(و..)) ).77/آل عمران( 	الذين يشترون بعھد هللا و بأيمانھم ثمنا قلي4ً أولئك ] خ4ق لھم �:وجل يقول
  .، بالسند واKلفاظ نفسھا15/320:وسائل الشيعة، الحر العاملي+  610/الخصال، الصدوق

  .1/327:العدة، الطوسي )2(
 2/80:تفس�ير الثعلب�ي، الثعلب�ي+  1/339:الكشاف، الزمخشري) ظ(، و2/23:مجمع البيان، الطبرسي )3(

 2/57:البحر المحيط ،ابن عطي�ه+  1/469:الجامع Kحكام القرآن، القرطبي+  158/ 1:تفسير البغوي+ 
  .2/48:الميزان، الطباطبائي+  1/440:كنز الدقائق، المشھدي+  1/209:فقد القران، الراوندي+ 
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 	م��ن الفج��ر�ل��ذا ج��اء س��بحانه بقول��ه . )1(يتوض��ح عيان��اً الخ��يط اKب��يض ويتمي��ز ع��ن اKس��ود

Kداء مھمة التفصيل لكي يتبين الوق�ت المح�دود ل�ذلك اKك�ل والش�رب، ول�و ] ) من(فاستعمل 

 مل المجمل على المب�ين توض�حبح، فإبھامهلبقي الك4م اKول على ) من الفجر(مجيء المبين 

 المعنى المراد من ك4مه سبحانه و أمكن المفسر تفس�يره، فيم�ا اس�تنبط اKص�ولي م�ن ذل�ك ان

  .)2())بيان الحكم الواقعي وجواز اKكل والشرب إلى طلوع الفجر هالمراد من(( 

ويظھر للبحث مما تقدم ان المفسرين واKصوليين قد استعملوا ھذه الوظيفة في حم�ل المجم�ل 

ا منھا في تعاملھم مع النص القرآني و استج4ء معانيه وصو]ً إلى م�راده على المبين، وأفادو

  .سبحانه وتعالى

  :تأخير البيان عن وقت الحاجة أو وقت الخطاب:الوظيفة الثانية قاعدة

م�ّر بن��ا ف�ي بح��ث المجم�ل و المفص��ل ان المجم��ل ھ�و اللف��ظ ال�ذي ي��دل عل�ى أكث��ر م��ن 

ظ نفس�ه، فھ�و اذاً ] يفي�د علم�اً بنفس�ه، و] يمك�ن فھ�م معنى، وانه ] يتعين المراد من�ه م�ن اللف�

المراد منه ا] ببيان خارج عنه يصدر من المتكلم ال�ذي أجم�ل ك4م�ه، فيفص�له و يكش�ف ع�ن 

  .معناه

فھل يجوز ت�أخير البي�ان ع�ن المجم�ل ف�ي وق�ت الحاج�ة إل�ى العم�ل بموجب�ه م�ن حي�ث 

  التكليف؟ أم يجوز تأخيره وقت الخطاب؟

المفس��رين واKص��وليين لوظيف��ة المجم��ل والمفص��ل اجتمع��ت كلم��ات  وم��ن خ��4ل فھ��م

امتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة؛ Kنه تكلي�ف بم�ا ] يط�اق، : أكثرھم على التمسك بقاعدة

  .)3(وجواز تأخيره عن وقت الخطاب

                                                
ان�ه ) علي�ه الس�4م(، ع�ن أمي�ر الم�ؤمنين عل�ي 1/271:ذكر القاض�ي النعم�ان ف�ي كتاب�ه دع�ائم ا6س�4م )1(

جعل الناس يأخذون  	تبين لكم الخيط اKبيض من الخيط اKسودوكلوا واشربوا حتى ي�لما انزل هللا :(( قال
خيطين أبيض واسود فينظرون اليھما، و] يزالون يأكلون ويش�ربون حت�ى يتب�ين لھ�م الخ�يط اKب�يض م�ن 

  .	من الفجر�:فبين هللا عزوجل لھم ما أراد بذلك فقال. الخيط اKسود
الفص���ول ف���ي اKص���ول، ) ظ(و. 3/69:وديمص���باح اKص���ول، تقري���ر بح���ث الس���يد الخ���وئي، للبھس��� )2(

فوائ�د اKص�ول، +  26/الفص�ول الغروي�ه، الح�ائري+  7/904:اKحك�ام، اب�ن ح�زم+  2/271:الجصاص
عل�ى س�بيل المث�ال ] . 1/200:محاض�رات ف�ي أص�ول الفق�ه، الفي�اض+  2/344:محمد ك�اظم الخراس�اني

  .الحصر
مجمع البي�ان، +  1/302:التبيان، الطوسي+  3/214:أحكام القران، الجصاص: من كتب التفسير) ظ( )3(

تفس�ير +  6/35:الجامع Kحكام القرآن، القرطبي+  2/15:أحكام القران، ابن العربي+  1/261:الطبرسي
= 1/23:البرھان، الزركش�ي+  2/57:البحر المحيط ،أبوحيان اKندلسي+  1/340:البيضاوي، البيضاوي
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وقع ا6جماع على انه ] يجوز ت�أخير البي�ان ع�ن ):(( ھـ  726ت (قال الع4مة الحلي 

غي��ر ممتن��ع ((   ان البي��ان: ، وق��ال اyلوس��ي)1())اج��ة، وا] ل��زم تكلي��ف م��ا ] يط��اقوق��ت الح

  )2())تأخيره عن وقت الخطاب، والممتنع تأخيره عن وقت الحاجة

باyي�ات ال�واردة ف�ي  )4(واKص�وليين )3(واستدل من ذھب إلى ھذا الرأي من المفسرين

َ يَ�أُْمُرُكْم أَْن تَ�ْذبَُحوا بََق�َرةً .. �:قصة ذبح البقرة، من ان اKمر ال�وارد ف�ي قول�ه تع�الى  	 ..إِنَّ هللاَّ

، يراد منه بقرة معينة غير مبينة، ث�م وردت الص�فات عليھ�ا لتبينھ�ا، ف�ان ف�ي ق�ولھم )67/البقرة(

، ] يج�وز ان تك�ون )68/البق�رة( 	قَالُوا اْدُع لَنَا َربََّك يُبَ�يِّْن لَنَ�ا َم�ا ِھ�َي  �  :على ما حكاه التنزيل

  .كل بقرة] كناية ا] عن البقرة التي تقدم ذكرھا وأمروا بذبحھا 

، إل��ى ج��واز ت��أخير البي��ان ف��ي وق��ت )6(واKص��وليين )5(بينم��ا ذھ��ب بع��ض المفس��رين

��4ةَ لِ��ِذْكِري   �:لين بقول��ه تع��الىدالحاج�ة، مس��ت ُ ] إِلَ��هَ إِ]َّ أَنَ��ا فَاْعبُ�ْدنِي َوأَقِ��ِم الصَّ  	إِنَّنِ�ي أَنَ��ا هللاَّ

بالعبادة ا] انه ل�م يب�ين كيفيتھ�ا، ث�م أم�ره  )عليه الس4م (، فان في ھذه اyية أمر للنبي موسى )14/طه(

، ول�م يب�ين كيفي�ة الص�4ة، فثب�ت ان�ه )14/ط�ه( 	وأقم الص4ة لذكري �:بالص4ة في قوله تعالى

  .يجوز ورود المجمل وتأخير البيان عنه

اKص�وليين؛ ]ن المجم�ل لم�ا ل�م يك�ن والباحث يؤيد ما ذھب الي�ه جمھ�ور المفس�رين و

اس��تعمال حكم��ه مبين��اً، علمن��ا ان��ه تع��الى أراد من��ا اعتق��اده فحس��ب، وا] فوج��وده ف��ي الخط��اب 

القرآني عبث، و] يمتنع تكليف ذلك؛ Kنه يجوز ل�ه س�بحانه ان يعل�م المص�لحة لن�ا ف�ي إي�راده 

                                                                                                                                                  
: من كتب اKصول) ظ(و. وغيرھم 1/270:الدقائق، المشھديكنز +  1/287:روح المعاني، اyلوسي=+ 

+  2/448:الع��دة، الش��يخ الطوس��ي+  1/362:الذريع��ة، الس��يد المرتض��ى+  21/الت��ذكرة، الش��يخ المفي��د
مع��ارج اKص��ول، +  2/32:أص��ول السرخس��ي+  153/اللم��ع، الش��يرازي+  1/78:اKحك��ام، اب��ن ح��زم

  .1/220:أصول الفقه، المظفر+  146/يقوانين اKصول، القم+   111/المحقق الحلي
  .161/مبادئ الوصول، الع4مة )1( 
فيما قال بعض اKصوليين بعدم جواز تأخير البيان عن وق�ت الحاج�ة . 1/287:روح المعاني، اyلوسي )2(

المعتم��د ف��ي اKص��ول، القاض��ي أب��و +  211/التبص��رة، أب��و إس��حاق الش��يرازي) ظ. (وع��ن وق��ت الخط��اب
  .1/316:يعلى

+  1/340:تفس��ير البيض��اوي +  261م1:مجم��ع البي��ان، الطبرس��ي+  1/302:التبي��ان، الطوس��ي) ظ( )3(
  .1/191:الميزان، الطباطبائي

المستصفى، +  2/457:العدة، الطوسي+  1/364:الذريعة، السيد المرتضى+  39/التذكره، المفيد) ظ( )4(
  3/36:اKحكام، اyمدي+  193/الغزالي

  .1/431:فتح القدير، الشوكاني+  22/19:ب، الرازيمفاتيح الغي) ظ( )5(
  .3/187:المحصول، الرازي+  2/31:أصول السرخسي) ظ( )6(
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ا ف�ي س�ائر العب�ادات كالص�4ة للمجمل وان يعلمنا توطين أنفسنا عل�ى فعل�ه اذا ج�اء بيان�ه، كم�

ل�زوم ت�وطين ال�نفس : المجمل قد تضمن معنيين، أح�دھما فاKمر.((والصيام في شھر رمضان

ان���ه مت��ى بُ���يّن ك��ان وجوب���ه متعلق��اً بالجمل���ة : ف��ي الح��ال عل���ى فعل��ه اذا ورد بيان���ه، والث��اني

  .إلى تعجيل الحاجة، ف4 مانع والحال ھذه من تأخير بيان عن وقت ] يفتقر فيه )1())المتقدمة

ولھذه الوظيفة تطبيقات أفاد منھا العلماء من ك4 الفريقين ف�ي توض�يح م�ا ورد مجم�4ً 

غي��ر مب��ين ف��ي ال��نص القرآن��ي مس��تندين عل��ى ھ��ذه القاع��دة ف��ي اثب��ات بع��ض المس��ائل الفقھي��ة 

  :الواردة في آيات اKحكام ومنھا على سبيل المثال

اَذا أُِح�لَّ لَھُ�ْم قُ�ْل أُِح�لَّ لَُك�ُم الطَّيِّبَ�اُت َوَم�ا َعلَّْم�تُْم ِم�َن اْلَج�َواِرِح يَْس�أَلونََك َم� �:في قوله تعالى -1

ِ َعلَ  ا أَْمَسْكَن َعلَ�ْيُكْم َواْذُك�ُروا اْس�َم هللاَّ ُ فَُكلُوا ِممَّ ا َعلََّمُكُم هللاَّ َ إِنَّ ُمَكلِّبِيَن تَُعلُِّمونَھُنَّ ِممَّ ْي�ِه َواتَّقُ�وا هللاَّ

َ سَ  فاyية تحدث عن جواز اKكل من صيد الكل�ب بش�رط ان يك�ون ) 4/المائدة( 	ِريُع اْلِحَساِب هللاَّ

  .)2(معلماً وان ] يأكل شيئاً مما أمسك، ويجب ذكر اسم هللا على الصيد حين إرسال الكلب

وقد وقع ا]خت4ف بين العلماء في غس�ل م�ا ص�اده الكل�ب بفم�ه، إذ أنھ�م متفق�ون عل�ى 

، وام�ا موض�ع فم�ه م�ن الص�يد ال�ذي أت�ي ب�ه ھ�ل يك�ون نجس�اً يج�ب غس�له نجاسة سؤر الكلب

  :بلحاظ نجاسة لعابه، أم ]؟ فقد انقسموا فريقين

فمن ذھب إلى نجاسة لعابه أوج�ب غس�ل موض�ع الف�م م�ن الص�يد كم�ا ل�و ان�ه ول�غ ف�ي 

  .)3(ا6ناء ف4بد من غسله فكذلك ما باشره بفمه يجب غسله

غسل استحبابياً؛ مستدلين بقاعدة عدم جواز ت�أخير البي�ان جعل ال نجاستهومن قال بعدم 

�ا أَْمَس��ْكَن ..  �:ع�ن وق�ت الحاج�ة، ف�ان قول��ه تع�الى ُ فَُكلُ�وا ِممَّ ��ا َعلََّمُك�ُم هللاَّ ُمَكلِّبِ�يَن تَُعلُِّم�ونَھُنَّ ِممَّ

ِ َعلَْيهِ  اده اKك�ل مم�ا ص�اده الكل�ب ، فانه سبحانه قد أجاز لعب�)4/المائدة(،	َعلَْيُكْم َواْذُكُروا اْسَم هللاَّ

                                                
  .111/معارج اKصول، المحقق الحلي) ظ(، و2/48:الفصول في اKصول، الجصاص )1(
التبي����ان، +  1/162:تفس����ير القم����ي، عل����ي ب����ن إب����راھيم+  1/294:تفس����ير العياش����ي، العياش����ي) ظ( )2(

فق�ه الق�رآن، +  1/369:تفس�ير النس�في، النفس�ي+  2/12:تفسير السمعاني، الس�معاني+  3/438:وسيالط
  .، وغيرھا في تفسير اyية المزبورة2/246:القطب الراوندي

اذا ع�ض الكل�ب ص�يداً ك�ان موض�ع العض�ة نجس�اً :(( ذھب إلى ھذا الرأي جل علماء اKمامي�ة إذ ق�الوا )3(
الس�رائر، اب�ن +  6/259:المبسوط ،الطوسي) ظ(، و4/738:المحقق الحلي شرائع ا6س4م،)) يجب غسله

+  2/327:منھ��اج الص��الحين، الس��يد الخ��وئي+  11/442:مال��ك ا6فھ��ام، الش��ھيد الث��اني+  3/84:إدري��س
إذ  1/112:المحل�ى، اب�ن ح�زم) ظ(و وافقھ�م عل�ى ذل�ك الظاھري�ة، . 3/263:مناھج الصالحين، السيستاني

  )).الكلب من الثوب ومن الصيد ويغسل لعاب:(( قال
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المعلم يشرط التسمية، ولم تذكر اyية وجوب غس�له فل�و ك�ان واجب�اً ل�ذكره؛ ]ن ت�أخير البي�ان 

فتجد انھم استدلوا بوظيفة المجمل والمبين في عدم جواز ت�أخير . )1(عن وقت الحاجة ] يجوز

  .الكلب من صيده البيان عن وقت الحاجة ليصدروا أحكامھم الفقھية، في طھارة موضع فم

و] يتس��ع المق��ام لش��رح مب��انيھم واس��تعراض أدل��تھم والت��رجيح بينھ��ا، خ��وف ا6طال��ة، 

الي�ه والخروج عن أصل الموضوع والھ�دف م�ن ھ�ذه الدراس�ة، ولك�ن الباح�ث يؤي�د م�ا ذھ�ب 

مامية ومن تابعھم، ويمكن الرد عل�ى م�ا ذھ�ب الي�ه الفري�ق الث�اني الفريق اKول الذي يمثله ا]

انه ] تأخير للبيان في المقام كي ما يستدل به؛ إذ كان نجاسة الكل�ب مم�ا ص�رحت ب�ه : لبالقو

وعرف من القاصي و الداني، وتكرار اKمر في ھھنا يبدوا ان�ه م�ن توض�يح  )2(السنة الشريفة

فان قضية نجاسة الكلب معروفة س�لفاً وان موض�ع . الواضحات الذي ھو من أشكل المشك4ت

  .ة نجساً فمه يكون بالضرور

  

               م�����ن الش�����افعية  )3(وللباح�����ث ان يس�����جل اس�����تغرابه مم�����ا ذھ�����ب الي�����ه الم�����اوردي

                بجع����ل اKم����ر معف����واً عن����ه؛ ]ن لع����اب الكل����ب يس����ري فيم����ا عض����ه م����ن الص����يد فيتعس����ر 

                      ف�����ان ذل�����ك ] يعن�����ي طھارت�����ه، ب�����ل ]ب�����د م�����ن الب�����ديل ع�����ن ذل�����ك فض�����4 . )4(غس�����له

  .عن ان غسله غير متعذر في نفسه كما ھو معروف

                                                
، بحجة أن لعاب الكل�ب يس�ري 1/590:ذھب إلى ھذا الرأي من الشافعية، الماوردي في الحاوي الكبير )1(

وم�ن الحنيف�ة اب�ن نج�يم المص�ري ف�ي البح�ر . فيما عضه من الصيد ف�4 يمك�ن  غس�له، فص�ار معف�واً عن�ه
والحنابلة أيضاً . يعني ] يجب غسله)) البلل ف4 بأس ان الكلب اذا عض ولم يُرَ :(( ، إذ قال1/393:الرائق

  .259/الشرح الممتع على زاد المستنقع، العثيمين) ظ(
السنن +  1/52:سنن النسائي، النسائي+  1/61:سنن الترمذي: باب نجاسة الكلب في كتب الحديث) ظ( )2(

وس��ائل الش��يعة، الح��ر +  1/226:التھ��ذيب+  1/20:ا]ستبص��ار، الطوس��ي+  1/239:الكب��رى، البيھق��ي
  .1/225:العاملي

ھ��و اب��ن الحس��ن عل��ي ب��ن محم��د ب��ن حبي��ب الم��اوردي البص��ري الش��افعي، الفقي��ه المفس��ر، ول��د س��نة  )3(
ت�وفي س�نه . اKحكام السلطانية، اع4م النب�وة، والح�اوي الكبي�ر ف�ي ث4ث�ين مجل�داً : ، له من الكتب)ھـ370(
  .1/689:ھداية العارفين، البغدادي+  1/477:اكمال الكمال، ابن ماكو]) ظ). (ھـ450(
  .1/590:الماوردي، الحاوي الكبير) ظ( )4(
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ان الكل�ب :(( م�ن الحنيف�ة إذ ق�ال )1(واKغرب من ذلك ما صرح به ابن نجيم المصري

بي�ان  -ان ص�ح-فانه تقييد ب4 مقيد، وان في قول�ه ھ�ذا . )2())اذا عض ولم ير البلل ف4 بأس به

  .مؤخر وھو مما ] يجوز تأخيره عن وقت الحاجة

َوإِْن ُكْن�تُْم َمْرَض�ى أَْو َعلَ�ى َس�فٍَر أَْو َج�اَء أََح�ٌد ِم�نُْكْم ِم�َن اْلَغ�ائِِط أَْو ]َمْس�تُُم ... �:تعالى قوله -2

ُموا َصِعيداً َطيِّباً    ).43/النساء( 	... )النَِّساَء فَلَْم تَِجُدوا َماًء فَتَيَمَّ

إذ اختل�ف العلم�اء  	ءأو ]مس�تم النس�ا�:ومحل الشاھد في ھذه اyية اجمال قول�ه تع�الى

، ھ�ل ھ�و عل�ى المعن�ى الحقيق�ي فيك�ون معن�اه )]مس�تم(فيما بينھم في تحديد الم�راد م�ن لفظ�ة 

  4مسة اليد لليد؟ أم على المعنى المجازي فيكون معناه الجماع؟مك

وتأسيساً على المعنى اKول فان الرجل المتوضئ اذا لمس يد امرأت�ه ان�تقض وض�وءه 

  .)3(المعنى من المفسرين واKصوليينعند من ذھب إلى ھذا 

إذ اللم�س  ،فيما قال أصحاب الرأي الثاني بع�دم انتق�اض الوض�وء للم�اس حت�ى يج�امع

وقد استدلوا عل�ى ذل�ك براوي�ات عدي�دة منھ�ا م�ا ج�اء ع�ن أب�ي . )4(في اyية ھو بمعنى الجماع

ص�لى هللا (بنت زينب بنت رس�ول هللا  امامه )صلى هللا عليه وآله وس�لم(حمل رسول هللا :(( قتاده اKنصاري قال

                                                
ھو زين الدين بن إبراھيم بن محمد بن محمد بن أبي بك�ر الش�ھير ب�ابن نج�يم، المص�ري الفقي�ه الحنف�ي  )1(

اKراض�ي اKش�باه والنظ�ائر، البح�ر الرائ�ق، والتحف�ة المرض�ية ف�ي : له م�ن التص�انيف) ھـ926(ولد سنه 
ھداي���ة الع����ارفين، +  1/358:كش����ف الظن���ون، ح���اجي خليف����ه) ظ). (ھ���ـ970(ت���وفي س����نة . المص���رية

  .1/378:البغدادي
  .2/54:ابن نجيم، البحر الرائق )2(
+  1/266:الواحدي في تفسيره+  1/46:الشافعي في أحكام القران: ذھب إلى ھذا القول من المفسرين ) 3(

ال�رازي ف��ي مف��اتيح +  2/161:اب��ن عطي�ة ف��ي المح�رر ال��وجيز+  1/563:اب�ن العرب��ي ف�ي أحك��ام الق�رآن
البيض�اوي + واش�ترط الش�ھوة ف�ي اللم�س  5/223:القرطبي في الجامع Kحكام الق�ران+  10/112:الغيب

+  4/38:الجص�اص ف�ي الفص�ول ف�ي اKص�ول: و وافقھ�م عل�ى ذل�ك م�ن اKص�وليين. 2/194:في تفسيره
  .1/417:ازي في المحصولالر+  240/الغزالي في المستصفى

+  1/243:العياشي ف�ي تفس�يره: ذھب إلى ھذا الرأي علماء اKمامية من المفسرين واKصوليين ومنھم )4(
 1/34:القطب الراوندي في فقه القران+  3/93:الطبرسي في مجمع البيان+  3/457:الطوسي في التبيان

الطوسي في +  2/722:المرتضى في الذريعه السيد: ، ومن اKصوليين5/228:الطباطبائي في الميزان+ 
الفي���اض ف���ي محاض���رات ف���ي أص���ول +  2/396:الس���يد الخ���وئي ف���ي أج���ود التقري���رات+  1/53:الع���دة
الس�مرقندي ف�ي +  5/142:الطبرسي في جامع البيان: و وافقھم على ذلك من مفسري العامه 3/240:الفقه

أب���و الس���عود ف���ي +  2/303:البرھ���ان الزركش���ي ف���ي+  1/224:النس���في ف���ي تفس���يره+  1/322:تفس���يره
وغي�رھم فيم�ا  1/358:الشنقيطي في أضواء البي�ان+  5/41:اyلوسي في روح المعاني+  2/180:تفسيره

السرخس��ي ف��ي أص��وله، عل��ى س��بيل المث��ال ] +  3/318:اب��ن ح��زم ف��ي اKحك��ام: وافقھ��م م��ن اKص��وليين
  .الحصر
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د ع�ن عائش�ة ، وأيض�اً م�ا ور)1())وھو في الص4ة فإذا سجد وض�عھا وإذا ق�ام حملھ�ا )عليه وآله وسلم

يص�لي  )ص�لى هللا علي�ه وآل�ه وس�لم(لتمونا بالكل�ب والحم�ار لق�د رأيتن�ي ورس�ول هللا دبئسما ع�:(( انھا قالت

، وك�ذلك م�ا ورد )2())ز رجلي فقبض�تھامد أن يسجد غوانا مضطجعة بينه وبين القبلة فإذا أرا

ھ�و :(( ، فق�ال	أو ]مس�تم النس�اء�:انه سئل ع�ن ق�ول هللا عزوج�ل )عليه الس4م (عن ا6مام الصادق 

فلو ك�ان اللم�س م�بط4ً للوض�وء . )3())الجماع ولكن هللا ستير يحب الستر فلم يسم كما تسمون

، إذ ] يجوز تأخير البي�ان ع�ن وق�ت الحاج�ة، ث�م ان )عليه وآله وسلمصلى هللا (وناقضاً له Kبان ذلك النبي 

يعضد ھذا المعنى، عل�ى أن البي�ان حاص�ل ف�ي ق�ول ا6م�ام الص�ادق  )صلى هللا عليه وآله وس�لم(فعل النبي 

  .المتقدم )عليه الس4م (

وبناًء على ما تقدم فان م�س الم�رأة ] ي�نقض الوض�وء مطلق�ا لع�دم ال�دليل؛ إذ ل�و ك�ان 

وخصوصاً مع شدة حاجة الناس لبيانه لكثرة الوقوع فيه، فلما  )صلى هللا عليه وآله وسلم(ناقضاً لبينه النبي 

 .دّل انه ليس بناقض؛ ]ن تأخير البيان عن وقت الحاجة ] يجوز )صلى هللا عليه وآله وسلم(لم يبينه 

 

  

  

  

  

  

  

                                                
عاصم، عن ابن عج4ن، عن المقبري، عن عمرو بن بسنده عن أبي  1/216:أخرجه الدارمي في سننه )1(

  .بالسند نفسه 1/131:وأخرجه البخاري في صحيحه. الحديث... سليم عن أبي قتاده اKنصاري
ح�دثنا القاس�م ع�ن عائش�ة : ، بسنده عن يحيى، عن عبي�د هللا، ق�ال1/131:أخرجه البخاري في صحيحه )2(

  ).الحديث:(انھا قالت
، بسنده عن علي بن إبراھيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد 5/555:لكافيأخرجه الكليني في ا )3(

  .الحديث... بن عثمان، عن الحلبي عن ا6مام أبي عبد هللا الصادق
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  المبحث الخامس

  وليينوظيفة الناسخ والمنسوخ عند المفسرين واiص

  

، ان عل��م الناس��خ والمنس��وخ ھ��و م��ن العل��وم الواج��ب تعلمھ��ا )1(ظھ��ر للبح��ث فيم��ا تق��دم    

وا6حاطة بھا على كافة المسلمين، علماء كانوا أو متعلم�ين؛ ]ن اKخ�ذ بناس�خ الق�رآن الك�ريم 

فالواجب عل�ى ك�ل ع�الم تعل�م ((إليه  دواجب، و]زم العمل به، والمنسوخ ] يعمل به و] يستن

، لئ4 يوجب على نفسه وعلى عب�اد هللا أم�راً ل�م يوجب�ه هللا، أو يض�ع ع�نھم فرض�اً أوجب�ه ذلك

  .)2())هللا

ن من وظيفة الناسخ والمنسوخ في بيان المعنى الم�راد م�ن آي ال�ذكر ووقد أفاد المفسر

  .الحكيم، فوظيفته عندھم بيانية كشفت لھم عن مراد هللا تعالى من كلماته

أسسوا عل�ى ذل�ك قواع�د ھام�ة اس�تُنبط منھ�ا حكم�ا ش�رعياً، تعل�ق بأفع�ال واما اKصوليون فقد 

  :تطبيقا لھذا المورد وھي كاyتيي البحث على بعض من ھذه الوظائف المكلفين، وسوف يأت

  :جواز النسخ من اiثقل إلى اiخف:الوظيفة اiولى

ِض اْلُمؤْ  �:وتطبيق ذلك في قوله تعالى ِمنِيَن َعلَى اْلقِتَ�اِل إِْن يَُك�ْن ِم�ْنُكْم يَا أَيُّھَا النَّبِيُّ َحرِّ

ھُْم قَ�ْوٌم ] ِعْشُروَن َصابُِروَن يَْغلِبُوا ِمائَتَْيِن َوإِْن يَُكْن ِمْنُكْم ِمائَةٌ يَْغلِبُوا أَْلف�اً ِم�َن الَّ�ِذيَن َكفَ�ُروا بِ�أَنَّ 

كم اyية نسخ بقوله ذھب جّل المفسرين وأكثر اKصوليين إلى ان ح اذ، )��/اKنفال(�يَْفقَھُونَ 

ُ َعْنُكْم َوَعِل�َم أَنَّ فِ�يُكْم َض�ْعفاً فَ�إِْن يَُك�ْن ِم�ْنُكْم ِمائَ�ةٌ َص�ابَِرةٌ يَْغلِبُ�وا ِم�ائَتَْينِ  �:تعالى  اyَْن َخفََّف هللاَّ

�ابِِرينَ  ُ َم�َع الصَّ ِ َوهللاَّ ، و ان هللا تع�الى )��/نف�الاK( �َوإِْن يَُكْن ِمْنُكْم أَْلٌف يَْغلِبُوا أَْلفَْيِن بِ�إِْذِن هللاَّ

قد خفف عن عباده بان جعل الثبات للعدو اذا كان ضعفاً لعدد المسلمين بعد ان كان الثب�ات ل�ه 

فالمس�لمون بن�اًء عل�ى م�ا تق�دم  اذا ق�ّل . عشرة أضعاف عدد المس�لمين، لعلم�ه بض�عف قل�وبھم

  .)3(عددھم عن نصف عدد الكفار، جاز لھم ترك القتال والفرار من الزحف

                                                
  .من ا]طروحه 154ص خبحث الناسخ و المنسو) ظ( )(1

  .297/أصول التفسير و قواعده، خالد الوك )2(
+  1/293:التبي�ان، الطوس�ي+  1/280:ي، عل�ي ب�ن إب�راھيم القم�يتفس�ير القم�: من كتب التفسير) ظ( )3(

روح +  23/نواس�خ الق�رآن، اب�ن الج�وزي+  29/الناس�خ و المنس�وخ، اب�ن ح�زم+  1/269:تفسير السلمي
الفصول في اKصول، : من كتب اKصول) ظ(و. 9/57:الميزان، الطباطبائي+  10/32:المعاني، اyلوسي
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فك�ان الغ�رض :((في معرض تفسيره لھذه اyي�ة) ـھ��
ت(قال الشيخ الطوسي     

وأك�د المعن�ى ذات�ه م�ن  )1())اKول وجوب ثبات الواح�د للعش�رة، فنس�خ بثب�وت الواح�د ل4ثن�ين

ان هللا تع��الى أم��ر بثب��ات الواح��د للعش��رة، بقول��ه :(( بقول��ه) ھ��ـ606ت(اKص��وليين ال��رازي 

اyن خف�ف �:ثم نسخ ذلك بقول�ه تع�الى 	صابرون يغلبوا مائتين إن يكن منكم عشرون�:تعالى

  )2()) 	...هللا عنكم وعلم أن فيكم ضعفا

إلى انه ] نسخ في اyية، مستد]ً بأن السياق في اyيت�ين ) قده(فيما ذھب السيد الخوئي     

Kي��ة اyول��ى ي��دل عل��ى انھم��ا نزلت��ا م��رة واح��دة، فيك��ون حك��م مقاتل��ة العش��رين للم��ائتين ف��ي ا

استحبابياً، و ان م�دلول اyيت�ين ھ�و تح�ريض الم�ؤمنين عل�ى القت�ال، و ان هللا يع�دھم بالنص�ر 

على أعدائھم ولو كانت اKعداء عشرة أضعاف المسلمين، وانه ] يج�ب عل�يھم القت�ال اذا بل�غ 

  .)3(عدد الكفار ضعف عدد المسلمين

ذ ان هللا تع�الى م�ا جع��ل وي�رى الباح�ث ان م��ا ذھ�ب الي�ه الس��يد الخ�وئي ھ�و اKص��ح؛ إ    

علينا في الدين من حرج وھو أعل�م بطاق�ة تحم�ل عب�اده، فجع�ل الحك�م ف�ي اyي�ة اKول�ى عل�ى 

، )] يكل��ف نفس��اً إ] وس��عھا(نح��و الوج��وب، في��ه مش��قة واض��حة عل��ى المكلف��ين، وهللا س��بحانه 

الي�وم يبل�غ ع�دد فتعين ان يكون الحك�م فيھ�ا اس�تحبابياً، وھ�و اق�رب للوج�دان و الواق�ع، إذ انن�ا 

  .عدونا إضعاف عدد المسلمين عدة و عددا،ً وجعل الحكم على الوجوب تكليف بما ] يطاق

أعط�ى وظيف�ة بياني�ة  خوعلى أية حال، فالذي يھمنا مما تق�دم ھ�و ان الناس�خ و المنس�و    

 و اس�تنبط. تفسيرية إلى المفسرين كشفت عن مراد هللا تعالى من ك4مه في اyيت�ين الك�ريمتين

حكماً شرعياً ھو حرمة الفرار من الزح�ف، وع�دم وج�وب  خاKصوليون من الناسخ و المنسو

  .القتال عند السيد الخوئي اذا بلغ عدد الكفار ضعف عدد المسلمين

  

  

                                                                                                                                                  
 2/77:السرخس�ي=أص�ول +  176/اللمع، الش�يرازي+  4/464:بن حزماKحكام، ا+  2/281:الجصاص

  .، على سبيل المثال179/مبادئ اKصول، الع4مة الحلي+  3/309:المحصول، الرازي+ 
  .1/293:التبيان، الطوسي )1(
  .3/165:اKحكام، اyمدي) ظ(، و3/309:المحصول، الرازي )2(
  .5/729:ير ابن أبي حاتمتفس) ظ(و. 354/البيان، السيد الخوئي) ظ( )3(
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  :)1(النسخ قبل وقت الفعل: الوظيفة الثانية

] ش��ك ف��ي أن وظيف��ة النس��خ ف��ي ح��ق المكل��ف، ھ��ي تب��ديل الحك��م وإبطال��ه ش��رعاً؛ إذ     

النسخ بيان محض لمدة الحكم من قبل هللا تعالى، و] معنى له سوى قطع الحكم الذي دّل عليه 

  .اللفظ

قب�ل الفع�ل، أم قب�ل وق�ت  -أمراً ك�ان أم نھي�اً  -فھل تتحقق ھذه الوظيفة عند نسخ الطلب    

  .الفعل، بالنسبة إلى المكلف؟ إذ ] مانع من وقوع النسخ بعد الفعل كما ھو معلوم

حث يسجل اتفاق العلماء من ك4 الفريقين على جواز النسخ قب�ل الفع�ل، فيم�ا وق�ع والبا    

  :ھم على ث4ثة أقسامؤالخ4ف بينھم حول وقوعه قبل وقت الفعل، إذ انقسمت آرا

فق��د ذك��ر  -المفس��رون واKص��وليون -وھ��م المج��ّوزون مطلق��اً م��ن ك��4 الف��ريقين: اKول    

     إِنَّھَ��ا بَقَ��َرةٌ ] فَ��اِرٌض َو] بِْك��ٌر َع��َواٌن بَ��ْينَ  �:الىعن��د تفس��يره لقول��ه تع��) ھ��ـ671ت(القرطب��ي

، و وافق�ه عل�ى )2())في ھذا دليل عل�ى ج�واز النس�خ قب�ل وق�ت الفع�ل((، ان )68/البق�رة( 	 َذلَِك 

الغزال�ي  و )4( )ھـ476ت(الشيرازي ، وھو مذھب)3()ھـ1270ت(ذلك من المفسرين اyلوسي

  .)6(، واختاره صاحب الكفايةمن اKصوليين،  )5()ھـ505ت(

وھ�ذا ال�رأي ق�د تبن�اه .وھم المجّوزون لكن بشرط ال�تمكن م�ن عق�د القل�ب: القسم الثاني    

الحنفي��ة فھ��م ي��رون ان ص��حة النس��خ ] تتوق��ف عل��ى الفع��ل أو ال��تمكن م��ن الفع��ل، وإنم��ا عل��ى 

                                                
ان الشارع المقدس متى أمر بالفعل في وقت و تقتّضى وقته، فغير ممتنع أن ينھى عن امتثاله، كما كان  )1(

] يمتنع أن ينھى عن ذلك لو فعل، فلو جاء المكلف بفعل الطلب وقت ا]مر به، ] يرد عليه النھي، و ك�ذا 
النسخ قبل الفع�ل، و ام�ا : الوقت قد مضى، وھو المقصود بقولھم لو ورد النھي قبل امتثاله ل4مر طالما ان

ان الفع�ل الم�أمور ب�ه أو المنھ�ي عن�ه ] يمك�ن ان يجتمع�ا ف�ي وق�ت : النسخ قبل وق�ت الفع�ل، ف�المراد من�ه
واحد؛ Kنه يؤدي إلى البداء، فلو أمر الشارع في صبيحة يوم بأداء ركعتين عند غ�روب الش�مس بطھ�ارة، 

نھى عن أدائھما عند الغروب، لظھور أمر في مصلحة المكلف فان في�ه ش�يء م�ن الب�داء إذ  ثم عند الزوال
 2/525:العدة، الش�يخ الطوس�ي) ظ(كيف يكون اKمر مأموراً به لحسنه ومنھياً عنه لقبحه في وقت واحد؟ 

  .186/ارشاد الفحول، الشوكاني+  3/169:كشف ا]سرار، البخاري+ 
مناھ����ل العرف����ان، +  2/39:البرھ����ان، الزركش����ي) ظ(، 1/448:القرطب����ي الج���امع Kحك����ام الق����رآن، )2(

  .2/398:الزرقاني
  2/57:روح المعاني، اyلوسي) ظ( )3(
  .165/اللمع، الشيرازي ).ظ( )4(
  .90/المستصفى، الغزالي ).ظ( )5(
  .2/338:عناية اKصول، الحسيني+  238/كفاية اKصول، اyخوند) ظ( )6(
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ھ�ذه مضي مدة عل�ى الحك�م المنس�وخ تكف�ي لك�ي يعتق�د المكل�ف بم�ا خوط�ب ب�ه، س�واء كان�ت 

  .)1(المدة كافية لكي يتمكن المكلف من العمل بالمنسوخ أم ]

وبعبارة أخرى فان الحنفية جوزوا النسخ قبل وقت الفع�ل، ب�ان ي�أمر هللا تع�الى بالفع�ل     

ويريد منا إعتقاده أو العزم عليه، ثم ينھي عن الفعل بعينه، فيك�ون المنھ�ي عن�ه غي�ر الم�أمور 

  .به

ھذا الذي اعتقد ا]مر المنسوخ ھل كان اعتقاده عن جھ�ل أو  ان: ويرد على ھذا الرأي    

عن علم؟ فان كان جھ4ً، ف�اz تع�الى ل�م ي�أمر ب�ه، وان ك�ان ع�ن عل�م فا]عتق�اد يتب�ع المعتق�د، 

وطالما ھ�و حس�ن ف�4 يص�ح النھ�ي عن�ه، ث�م ان�ه تع�الى ي�أمر عب�اده بم�ا في�ه مص�الحھم فكي�ف 

  .ھذا الشرط فتعين ضعف. يأمرھم بھا و] يريدھا منھم

، وھ��و م��ذھب )2(وھ��م الم��انعون ل��ه مطلق��ا، ويمثل��ه ج��ّل علم��اء اKمامي��ة: القس��م الثال��ث    

  .)4(وبعض أصحاب أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي )3(المعتزلة أيضا، والحنابلة

ان الق��ول بج��واز مث��ل ھ��ذا النس��خ ي��ؤدي إل��ى الب��داء، وال��ى ان ي��أمر هللا تع��الى : وحج��ة ھ��ؤ]ء

  .عنه وھو محال عليه سبحانه عز وجلبنفس ما نھى 

ولكل أدلته التي ] يتسع المقام إلى ذكرھا ھھنا، ويمكن لمن يروم ا]ستزادة مراجعتھا     

  .في المصادر المذكورة في الھامش

  :ومن التطبيقات على ھذه الوظيفة عند ك4 الفريقين

�ا  �:الواردة في قول�ه تع�الى )4م الس ماعليھ(في قصة ذبح سيدنا إبراھيم لولده إسماعيلما جاء       فَلَمَّ

ِت اْفَعْل َما بَلََغ َمَعهُ السَّْعَي َقاَل يَا بُنَيَّ إِنِّي أََرى فِي اْلَمَناِم أَنِّي أَْذبَُحَك فَاْنُظْر َماَذا تََرى قَاَل يَا أَبَ 

ابِِريَن۞ ُ ِمَن الصَّ ا أَْس�لَمَ  تُْؤَمُر َستَِجُدنِي إِْن َشاَء هللاَّ ، فق�د )103-102/الص�افات(	 ا َوتَلَّ�هُ لِْلَجبِ�ينِ فَلَمَّ
                                                

وقد فصّل الجصاص والشيخ الطوسي، والغزالي، والشوكاني القول في . 2/63:أصول السرخسي) ظ( )1(
وما  90/المستصفى+  2/520:عدة اKصول+  2/277:الفصول في اKصول، الجصاص) ظ(ھذا الرأي، 

  .وما بعدھا 316/ارشاد الفحول+ بعدھا 
وم��ن أص��ولي  1/260:مجم��ع البي��ان، الطبرس��ي+  1/200:التبي��ان، الطوس��ي: م��ن كت��ب التفس��ير) ظ( )2(

+  218/معالم الدين، الشھيد الثاني+  2/520:العدة، الطوسي+  1/431:الذريعة، المرتضى) ظ(ا]ماميه 
  .236/الفصول الغروية، الحائري

  .2/153:وفي الفصول 1/223:كالكرخي، والجصاص في أحكام القرآن )3(
ا6بھ�اج، +  3/115:حك�ام، اyم�دياK+  91/المستص�فى، الغزال�ي+  260/التبصرة، أبو إس�حاق) ظ( )4(

ف���تح الق���دير، +  70/روض���ة الن���اظر، اب���ن قدام���ة+  4/499:اKحك���ام، اب���ن ح���زم+  2/257:الس���بكي
  .على سبيل المثال ] الحصر. 1/98:الشوكاني
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ق�د  )علي�ه الس�4م (زعم من ذھب إلى جواز نسخ الحكم قبل التمكن منه إلى ان حكم ال�ذبح 6س�ماعيل 

قَ�ْد َص�دَّْقَت  �َونَاَدْينَ�اهُ أَْن يَ�ا إِْب�َراِھيمُ  �:نسخ قبل التمكن من الفعل ومجيء وقته، بقوله تع�الى

ْؤي��ا إِنَّ��ا ، 	 َوفَ��َدْينَاهُ بِ��ِذْبٍح َعِظ��يٍم  �  إِنَّ َھ��َذا لَھُ��َو اْل��ب4َُء اْلُمبِ��ينُ  �َك��َذلَِك نَْج��ِزي اْلُمْحِس��نِينَ  الرُّ

  ).107-104/الصافات(

بالذبح ال�ذي  )عليه الس4م (انه تعالى لم يأمر إبراھيم :(( فيما دافع المانعون عن رأيھم بقولھم    

وال��دليل عل��ى ھ��ذا قول��ه ... ض��جاع ل��ه وتن��اول المدي��ةھ��و ف��ري اKوداج، ب��ل بمقدمات��ه، كا6

ْؤيا  �َونَاَدْينَاهُ أَْن يَا إِْبَراِھيمُ و �:تعالى ، فلو كان ما فعله بع�ض الم�أمور )1(	 ))قَْد َصدَّْقَت الرُّ

ب��ه، لك��ان مص��دقا ل��بعض الرؤي��ا، والنس��خ انم��ا يرف��ع الحك��م ويبطل��ه ك��ام4ً ] بعض��اً كم��ا ھ��و 

  .معروف

  :نسخ الوصف: لثةالوظيفة الثا

نس�خاً  تُع�دُّ ويقصد من ذلك ان الزيادة على النص بعبادة مستقلة بنفسھا أو غير مس�تقلة 

أم ] ؟ والتحقيق أثبت ان العلماء متفقون على أن الزيادة على النص ان كانت عب�ادة مس�تقلة، 

الح�ال و -كزيادة وجوب الصوم والزكاة بعد وجوب الصلوات، ف4 تكون الزيادة عل�ى ال�نص 

  .)2(نسخاً لحكم المزيد عليه؛ Kنھا زيادة في حكم الشرع من غير تغيير للحكم اKول -ھذه 

ان زيادة ص4ة سادسة على الصلوات الخمس ھ�و نس�خ، : )3(ولھذا ُرفض قول من قال    

إذ قد بنوا ھذا القول على ان الزي�ادة ھن�ا ق�د أزال�ت وج�وب المحافظ�ة عل�ى الص�4ة الوس�طى 

4ِة اْلُوْس�َطى َوقُوُم�وا � :محافظة عليھا في قوله تعالىالمأمور بال لََواِت َوالصَّ َحافِظُوا َعلَى الصَّ

ِ قَانِتِينَ  َّzِ 	 )بحجة ان الص4ة السادسة تخرجھا عن كونھا الوسطى)238/البقرة ،.  

                                                
. 218/م�4ذ ال�دين، الش�ھيد الث�اني+  2/520:العدة، الطوسي) ظ(، و1/429:الذريعة، السيد المرتضى )1(
البحر المحيط ،أبو حي�ان +  4/409:تفسير السمعاني+  8/519:التبيان، الطوسي: لتفسيرمن كتب ا) ظ(و

  .على سبيل المثال. 7/356:اKندلسي
مف�اتيح +  1/462:أحك�ام الق�رآن، اب�ن العرب�ي+  1/63:تفسير النسفي، النس�في: من كتب التفسير) ظ( )2(

روح +  1/301:فتح القدير، الشوكاني+  5/88:الجامع Kحكام القرآن، القرطبي+  1/98:الغيب، الرازي
: م��ن كت��ب اKص��ول) ظ(و. ، وغيرھ��ا2/453:أض��واء البي��ان، الش��نقيطي+  28/78:المع��اني، اyلوس��ي

+  1/112:أص��ول السرخس��ي+  2/528:ع��دة اKص��ول، الطوس��ي+  1/443:الذريع��ة، الس��يد المرتض��ى
مع�ارج اKص�ول، +  3/365:ل�رازيالمحص�ول، ا+  394/المنخول، الغزالي+  94/المستصفى، الغزالي

  .على سبيل المثال ] الحصر. 3/154:اKحكام، اyمدي+  163/المحقق الحلي
ونسبه إلى بعض العراقيين من أصحاب أبي  194-3/192:ذكر ھذا الرأي البخاري في كشف ا]سرار )3(

  .513/لمصرياحمد ا. اKحكام من النصوص، د طاستنبا+  159/المستصفى، الغزالي) ظ(و. حنيفة
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وھذا القول وما بُني عليه باطل، وفيه كثير من التجّوز؛ ]ن كونھا وسطى أمر حقيق�ي     

أن الش�ارع  -ل�و ص�ح -نس�خاً، ث�م ان�ه يل�زم م�ن ھ�ذا الق�ول -ل�وتمّ  -شرعي، ف4 يك�ون رفع�ه] 

أو ص�وماً أو زك�اة، ف�ان ك�ل  -م�ث4 -المقدس اذا أوجب أربع صلوات ثم أوجب ص4ة خامس�ة

  .وھو مخالف 6جماع العلماء المتقدم، و] يقربه العقل -على حسب مبناھم -ذلك سيكون نسخاً 

لى النص بحكم ھو عبادة غير مس�تقلة بنفس�ھا فق�د انقس�مت آرائھ�م عل�ى واما الزيادة ع    

  :قسمين، تبعاً لمبناھم في تحديد مفھوم النسخ

ف�ي ھ�ذه  -، كان�ت الزي�ادة عل�ى ال�نص عن�ده)1(فمن يرى ان النسخ ھو بيان م�دة الحك�م    

نس�خ ف�ي ذل�ك النسخاً، اذا وردت الزيادة متأخرة عن المزيد عليه تأخراً يجوز الق�ول ب -الحالة

ونس�خ ):(( ھ�ـ537ت: (نسب ھذا الرأي إلى علماء الحنفية، يق�ول النس�فيالقدر من الزمان، و

  .)2())وصف بالحكم مثل الزيادة على النص فانه نسخ عندنا 

فيم��ا ي��رى أص��حاب ال��رأي الث��اني، ان النس��خ ھ��و رف��ع الحك��م الش��رعي الس��ابق بحك��م     

 تكون ك�ل زي�ادة عل�ى ال�نص عن�دھم نس�خاً، إ] ، وفي ھذا الحال ])3(شرعي آخر متأخر عنه

فالزي���ادة . اذا أح���دثت تغيي���راً ف���ي المزي���د ورفع���ت م���ا ك���ان م���ن حكم���ه اKول، وأث���رت في���ه

ھي التي تغيّر حكم المزيد عليه في الشريعة، حتى يصير لو وقع مستقب4ً من دون :(( المؤثرة

ي كان�ت ل�ه، أو بعض�ھا فھ�ذه الزي�ادة تلك الزيادة لكان عارياً من كل تلك اKحكام الش�رعية الت�

الزي��ادة عل��ى ال��نص ان كان��ت رافع��ة :(( ، ق��ال ص��احب مع��ارج اKص��ول)4())تقتض��ي النس��خ 

لمثل الحكم الشرعي المستفاد م�ن الحك�م الش�رعي، كان�ت نس�خاً، وان كان�ت رافع�ة لحك�م م�ن 

  .)5())أحكامه المستفادة من العقل لم يكن نسخاً 

ا غيرت المزيد عليه تغييراً شرعياً بحيث لو فعله كما قد ك�ان ان الزيادة اذ: وتوضيحه    

نس�خاً للحك�م المزي�د علي�ه، كزي�ادة  تع�دُّ  يفعله قبل الزيادة فان�ه يج�ب إعادت�ه، ف�ان ھ�ذه الزي�ادة

  .ركعتين على ص4ة الحضر الرباعية بعد ان كان فرضھا ركعتين
                                                

  .2/58:أصول السرخسي+  2/197:الفصول في اKصول، الجصاص) ظ( )1(
  .2/263:أحكام القرآن، الجصاص) ظ(و. 1/63:تفسير النسفي )2(
المح����رر ال����وجيز، اب����ن +  1/338:مجم����ع البي����ان، الطبرس����ي+  1/292:التبي����ان، الطوس����ي) ظ( )3(

 86/المستص�فى، الغزال�ي+  1/235:لمرتضىالذريعة، السيد ا: من كتب اKصول) ظ(و+  1/190:عطية
  .1/372:مفتاح اKصول، أستاذنا الدكتور البھادلي+ 

  .1/443:الذريعة، السيد المرتضى )4(
  .163/معارج اKصول، المحقق الحلي )5(
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رعياً، وان�ه ] يج�ب علي�ه ل�و فعل�ه واما اذا لم تكن الزيادة مغيرة للمزيد عليه تغييراً ش�    

نس�خاً، كزي�ادة التغري�ب  تعدُّ كما قد كان قبل الزيادة لم يجب عليه استئنافه، فان ھذه الزيادة ] 

 فانھ��ا ] ترف��ع الجل��د ال��ذي ھ��و أص��ل الحك��م اKول وإل��ى ذل��ك أش��ار القرطب��ي ف��ي ح��ّد الزن��ا

س بمسلم، بل زيادة حكم آخر م�ع الزيادة على النص نسخ فلي: واما قولھم:(( بقوله)ھـ671ت(

  .)1())اKصل

إلى أن المعيار ف�ي ع�ّد الزي�ادة عل�ى ال�نص نس�خاً، ) ھـ1393ت(فيما ذھب الشنقيطي     

ھو كونھا مخالفة للمزيد عليه أو غير مخالفة، فان كانت اKولى كانت نسخاً وان كان�ت الثاني�ة 

لحم�ر اKھلي�ة م�ن مقتض�ى الحص�ر مستد]ً على ذل�ك بتح�ريم ا. كانت بياناً لحكم مسكوت عنه

م�اً َعلَ�ى َط�اِعٍم � :ب�النفي وا6ثب�ات ال�وارد ف�ي قول�ه تع�الى قُ�ْل ] أَِج�ُد فِ�ي َم�ا أُوِح�َي إِلَ�يَّ ُمَحرَّ

، فانھ��ا ص��ريحة ف��ي اباح��ة الحم��ر )145/اKنع��ام( 	...يَْطَعُم��هُ إِ]َّ أَْن يَُك��وَن َمْيتَ��ةً أَْو َدم��اً َمْس��فُوحاً 

فك��ون زي��ادة تحريمھ��ا نس��خاً ھ��و أم��ر  -عل��ى ح��ّد قول��ه -ب م��ن الس��باعاKھلي��ة وك��ل ذي ن��ا

  .)2(ظاھر

ويرى الباحث ان في ھذا المدعى كثيراً من التجوز؛ إذ ان اyية الكريمة جاءت مجملة     

في حصرھا للمحرمات فصلتھا السنة المطھرة، ھذا من جھة، ومن جھة أخرى، فان السنة ] 

فض�4ً ع�ن . ن متواترة، وھي غير واقع�ة ا] ف�ي ع�الم ا6مك�انتنسخ القرآن الكريم ا] ان تكو

إذ قد ترد زي�ادة عل�ى ال�نص مخالف�ة : ان اط4قه بجعل كل زيادة مخالفة للنص نسخ، فيه نظر

للمزيد عليه لكنھا ] تكون نسخاً، فالتغريب زيادة مخالفة لحك�م الجل�د ف�ي ح�د الزن�ا، ولكن�ه ] 

  .وهللا أعلم. لم يغيرهيكون ناسخاً له إذ لم يؤثر فيه و

و خ4صة م�ا تق�دم يظھ�ر للبح�ث أن النس�خ ق�د أعط�ى وظيف�ة تفس�يرية إل�ى المفس�رين     

اعانتھم في الكشف عن مراد هللا تعالى من كلماته في كتاب�ه المجي�د، وأعط�ى وظيف�ة أص�ولية 

أسس عليھا اKصوليون قاعدتھم ان الزيادة على النص نسخ، ولعل في ذكر بع�ض التطبيق�ات 

  :على ھذه الوظيفة ما يعين في صحة مدعى الباحث، ومنھا

  

                                                
  .2/528:العدة، الطوسي+  1/443:الذريعة، السيد المرتضى) ظ( )1(
  2/453:أضواء البيان، الشنقيطي) ظ( )2(
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  :الحكم بشاھد ويمين -1

َواْستَْشِھُدوا َشِھيَدْيِن ِمْن ِرَجالُِكْم فَإِْن لَْم يَُكونَا َرُجلَْيِن فََرُجٌل َواْمَرأَتَ�اِن  �:في قوله تعالى    

ھََداءِ  ْن تَْرَضْوَن ِمَن الشُّ م�اء اKم�ة عل�ى ج�واز استحص�ال الم�ال ، أجم�ع عل)282/البقرة( 	  ..ِممَّ

واختلف�وا فيم�ا بي�نھم  -كم�ا ھ�و ن�ص اyي�ة الكريم�ة -بشھادة رجلين عدلين، أو رجل وامرأت�ان

  فيما اذا لم توجد ا]مرأتان، فھل يصح استحصاله بشھادة رجل و يمين المدعي؟

تم�اداً عل�ى ، قالوا بعدم ج�واز ذل�ك تمس�كاً بظ�اھر اyي�ة اع)1(ذا حذوھمحفالحنفية ومن     

، ف�القول بج�واز استحص�ال الم�ال بش�اھد ويم�ين زي�ادة عل�ى )الزيادة على النص نس�خ(قاعدة 

  .)2(نص اyية، والزيادة نسخ و] يجوز نسخ القران ا] بقرآن أو خبر متواتر

على جوازه اعتماداً على رواية، م�ن  )4(وعلماء الجمھور )3(فيما أجمع علماء اKمامية    

بش�ھادة ش�اھد و يم�ين ص�احب  )عليه الس4م (نزل علّي جبرائيل :(( قال )صلى هللا عليه وآله وسلم(ان رسول هللا 

، وقد ردوا مدعى الحنفية في النسخ بھذه الزيادة؛ إذ ان اyي�ة ل�م ينس�خ حكمھ�ا بھ�ذا )5())الحق

  .الحديث، وإنما وسع مداركه

عل�ى م�ذھب م�ن ي�رى  -رف�عويرى الباحث ان ] نسخ في اyية؛ إذ ان الحكم فيھ�ا ل�م ي    

فل�و وج�د الش�اھدان،  -على مبنى من يرى النسخ ك�ذلك-الحكم  دو] ھو بيان ]م -النسخ رفعاً 

أو شاھد و ا]مرأتان لم يصح ا]كتفاء بشاھد و يم�ين ص�احب الح�ق، ف�4 رف�ع ھن�ا للحك�م و] 

  .وهللا أعلم. بيان لمدة الحكم كي تكون الزيادة ھنا نسخ

فق�د ، ن أبا حنيفة لم يتمسك بھ�ذه القاع�دة ب�ل خالفھ�ا ف�ي ع�دة مواض�عوالجدير بالذكر ا

، وھ�ي زي�ادة عل�ى ال�نص )6(م�نھم منع من اعطاء سھم ذي القربى في آي�ة الخم�س ا] للفق�راء

                                                
  .4/200:أحمد المرتضى من الزيدية في شرح اKزھارك )1(
الفص���ول ف���ي +  1/280:حاش���ية المخت���ار، اب���ن عاب���دين+  6/309:الج���وھر النق���ي، الم���ارديني) ظ( )2(

  .1/194:اKصول، الجصاص
ش��رائع ا6س�4م، المحق��ق +  2/255:الس�رائر، اب��ن إدري�س+  2/271:المبس�وط ،الش�يخ الطوس��ي) ظ( )3(

  .، على سبيل المثال1/102:ني تكملة المنھاج، السيد الخوئيمبا+  4/993:الحلي
مواھ�ب الجلي�ل، + ، م�ن الش�افعية 14/296:المجموع، الن�ووي+  264/مختصر المزني، المزني) ظ( )4(

تفس�ير مف�اتيح ) ظ(م�ن الحنابل�ة، و 10/431:المغني، ابن قدامة+ ، من المالكية 5/374:الحطاب الرعيني
  .، على سبيل المثال ] الحصر8/8:الجامع Kحكام القرآن، القرطبي + 23/142:الغيب، الرازي

  .3/54:، والطوسي في ا]ستبصار3/54:أخرجه الصدوق في من ] يحضره الفقيه )5(
ب�����دائع الص�����نائع، أب�����و بك�����ر +  2/31:أص�����ول السرخس�����ي+  10/8:المبس�����وط ،السرخس�����ي) ظ( )6(

  .2/533:أحكام القران، ابن العربي+  7/124:الكاشاني



 293

، ومن�ع أيض�اً اعط�اء الغ�ازي ف�ي س�بيل هللا، )41/ا]نف�ال(	 ..َولِ�ِذي اْلقُْرَب�ى.. ◌ِ  �:في قوله تعالى

)  �:وھو أيضاً زي�ادة عل�ى ال�نص بغي�ر ن�ص مثل�ه ف�ي قول�ه تع�الى )1(واشترط 6عطائه الفقر

  ).60/التوبة( 	 َوفِي َسبِيِل هللاَّ 

  

  :الطھارة و ستر العورة في الطواف -2

أجم��ع علم��اء المس��لمين عل��ى ان الطھ��ارة و س��تر الع��ورة ف��ي الط��واف ش��رط ]زم     

  ،)2(الطوافلصحته، ف4 يصح الطواف من المحدث و] يجوز كشف العورة في 

الزي�ادة عل�ى  -، بقاع�دة)5(واKص�وليين )4(وم�ن تابع�ه م�ن المفس�رين )3(بينما تمسك أب�و حنيف�ة

التي أفادوھا من وظيف�ة الناس�خ والمنس�وخ، فق�الوا بع�دم اش�تراط الطھ�ارة وس�تر  -النص نسخ

  .العورة في الطواف

فُ��وا بِاْلبَْي��ِت اْلَعتِي��قِ َوْليُوفُ��وا نُ��ُذوَرھُْم َوْليَطَّ  �:وقول��ه):(( ھ��ـ370ت(ق��ال الجص��اص  	 وَّ

لما كان لفظاً ظاھراً لمعنى ب�يّن الم�راد اقتض�ى ج�واز الط�واف عل�ى أي وج�ه أوقع�ه  )29/الحج(

ولو شرطنا فيه الطھارة وما ذكرنا كن�ا زائ�دين ف�ي ال�نص م�ا ... من حدث أو جنابة أو عريان

  )6())النسخليس فيه، والزيادة في النص غير جائزة ا] بمثل ما يجوز به 

يتن��اول ط��واف :(( بقول��ه ف��ي اyي��ة نفس��ھا) ھ��ـ490ت(وأك��د المعن��ى ذات��ه السرخس��ي     

فالطواف موضوع لغ�ة لمعن�ى معل�وم ] ش�بھة ... المحدث عندنا حتى يكون طوافه ركن الحج

                                                
  2/422:البحر الرائق، ابن نجيم المصري+  2/203:المبسوط) ظ( )1(
 255/وما بعدھا، ا]نتصار الشريف المرتض�ى 290/من فقھاء اKمامية، المفيد، في كتاب المقنعه) ظ( )2(

م��ن فقھ��اء الم��ذاھب، يحي��ى ب��ن الحس��ين ف��ي كتاب��ه ) ظ(و. 1/202:ش��رائع ا6س��4م، المحق��ق الحل��ي+ 
+  1/365:المدون��ه الكب��رى، مال��ك+  326/الرس��الة، الش��افعي+ الم��ذھب الزي��دي  م��ن 1/280:اKحك��ام

  .1/256:المغني، ابن قدامه
الطھارة ليس بش�رط فل�و ط�اف وعلي�ه نجاس�ة أو : قال أصحابنا(( 9/184:قال العيني في عمدة القارئ )3(

ة عل��ى ال��نص ف��4 وتقيي��د الط��واف بالطھ��ارة نجب��ر الواح��د زي��اد))... ط��اف مح��دثا أو جنب��ا ص��ح طواف��ه
  .8/17:المجموع، النووي) ظ.(يجوز

  .3/313:كالجصاص في أحكام القران )4(
  .63/، والغزالي في المستصفى1/64:كالسرخسي في أصوله )5(
  3/313:أحكام القران، الجصاص )6(
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يك��ون فرض��اً ] يعت��د لفي��ه وھ��و ال��دوران ح��ول البي��ت، ث��م الح��اق ش��رط الطھ��ارة بال��دوران 

  .)1())ون عم4ً بالخاص بل يكون نسخاً الطواف بدونه ] يك

، وعم�م )2(وق�وع الط�واف م�ن المح�دث فھ�و ج�ائز عن�ده) ھ�ـ505ت(واستكره الغزالي    

  .)3(اyمدي حكم الطواف وصححه من المحدث كان أم غير المحدث

  .)4(ھذا القول من أبي حنيفة ومن تابعه مخالفة للجمھور) ھـ1393ت(بينما اعتبر الشنقيطي

حث ان الصحيح ما ذھب اليه جمھ�ور العلم�اء؛ إذ أن ك�4م أب�ي حنيف�ة وم�ن ويرى البا    

قصد العموم ف�ي اyي�ة الكريم�ة، واقتض�ى أج�زاء الط�واف مح�دثاً  رتابعه مردود، نعم لو استق

  .ومع الطھارة، كان اشتراط الطھارة، رفع ونسخ

فُ�وا بِاْلبَْي�ِت اْلَعتِي�قِ ◌َ  �:وام�ا قول�ه تع�الى     يج�وز ان يك�ون اKم�ر في�ه ) 29/جالح� ( 	 ْليَطَّوَّ

، فيك�ون قول�ه بيان�اً )ص�لى هللا علي�ه وآل�ه وس�لم(أمراً بأصل الطواف، ويكون بيان شروطه موك4ً إلى النب�ي

  .وتخصيصاً للعموم ] نسخاً 

وعل��ى اي��ه ح��ال فوظيف��ة الناس��خ والمنس��وخ ظ��اھرة ف��ي ھ��ذه القاع��دة الت��ي اعتم��دھا 

وھو ما يعين في ص�حة م�دعى الباح�ث ح�ول وظيف�ة المفسرون واKصوليون على حّد سواء، 

  .علوم القران عند الفريقين

  

  

  

  

  

                                                
  .1/65:أصول السرخسي )1(
  .63/المستصفى، الغزالي) ظ( )2(
  .3/176:اKحكام، اyمدي) ظ( )3(
 .4/403:أضواء البيان، الشنقيطي )ظ( )4(
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  سادسالمبحث ال

  وظائف القصص القراني عند الفريقين

دع��ت طبيع��ة عم��ل المفس��ر ان يتعام��ل م��ع القص��ص القرآن��ي م��ن ناحي��ة التوس��ل ب��ه     

رات و يس���اعد المفس���ر عل���ى فھ���م ا]م���ا -أي القص���ص-للكش���ف ع���ن م���راد هللا تع���الى، فھ���و 

ا]ختصارات الواردة في النص القرآني، اذا ما أحسن المفس�ر تقص�ي تل�ك ا]خب�ار و الوق�ائع 

واھ�ا، يص�عب فحيع�ة القص�ة ف�ي الق�رآن و بالحادثة في اKمم الس�الفة، وم�ن ل�يس ل�ه إلم�ام بط

عليه تفسير النص القرآني الخاص به، ولھذا يجد المطل�ع عل�ى كت�ب التفس�ير ان المفس�رين ] 

لھم بما حوته القصة القرآني�ة م�ن أحك�ام خاص�ة ب�اKقوام المعني�ين بھ�ا، فھ�و انم�ا يؤك�د  ع4قة

على كشف المعنى المراد و الوصول إلى أقرب ما يك�ون م�ن الحقيق�ة، و] يش�غل نفس�ه ع�ادة 

بطبيعة الحكم الوارد فيھا من كونه على نحو الحرم�ة، أو الوج�وب، أو الن�دب او الكراھ�ة، أو 

        ن حي����ث ع4قت���ه بش���رعنا م����ن كون���ه حج���ة عل����ى المكلف���ين ف���ي الش����ريعةأو م���، ا6باح���ة

  .ا]س4مية أم ]

ل��بعض م��ن المفس��رين اس��تد]]ت ف��ي مط��او ل��ى ال��رغم م��ن ذل��ك فق��د وج��د الباح��ث وع

كت��بھم تس��ھم ف��ي اب��راز اھتم��امھم و عن��ايتھم باKحك��ام الش��رعية ول��و عل��ى نح��و ا]جم��ال ] 

ية كانت القصة في القرآن العظيم مس�تندھا و س�بب تأص�يلھا مشيرين إلى قواعد فقھ. التفصيل

  .ما يجعلھا وظيفة ھامة في عمل المفسر

و كان من البديھي ان يجد المطلع عناية فائقة في اKحك�ام ال�واردة ف�ي القص�ص القرآن�ي       

من قبل اKصوليين وان لم يكن تحت عنوان القصة القرآنية وإنما تحت عنوان شرع م�ن قبلن�ا 

كما سيأتي لكن ذلك يسمح بالقول ان للقصص القران�ي وظ�ائف مھم�ة س�اعدت ا]ص�ولي ف�ي 

  .استنباط ا]حكام الشرعية

  :ومن تلك الوظائف لدى الفريقين ما يأتي

ما يخوفھا، ]ن قلب كل م�ن المتق�ارعين ف�ي : وھي مأخوذة من قارعة القلوب أي: القرعة -1

الض��رب، اذ يض��رب بالع4م��ة : م��ن الق��رع، أيالش��دة و المخاف��ة حت��ى يخ��رج س��ھمه، أو ھ��ي 

  .)1(على الحصة

                                                
  .3/1262:الصحاح، الجوھري+  1/156:العين، الفراھيدي) ظ( )1(
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  .)1(عبارة عن العمل المعھود: وھي في عرف المتشرعة     

عبارة عن ا]ستھداء من هللا تعالى على وجه مخصوص عن�د ( واKفضل ان يقال انھا 

  .على الحكم الواقعي )1()أو شرعية ةالتحير و اليأس من ا]ھتداء بطرق عقلي

لقرعة من القواعد الفقھية المھمة، التي تكون مرجعاً للحكم في كثير من الفروع الفقھية و ا    

  .)2(عند جميع المذاھب ا]س4مية

آل (   	..َوَم��ا ُكْن��َت لَ��َدْيِھْم إِْذ يُْلقُ��وَن أَْق4َمھُ��ْم أَيُّھُ��ْم يَْكفُ��ُل َم��ْريَمَ  �:ورد ف��ي قول��ه تع��الى

، اشارة الي مس�ألة )141/الصافات( 	 ھََم فََكاَن ِمَن اْلُمْدَحِضينَ فََسا �:، و في قوله تعالى)44/عمران

القرع�ة ال�واردة ف��ي الش�رع ا6س��4مي، اش�ار اليھ�ا بع��ض المفس�رين و اس��تدلوا بالقص�ة عل��ى 

  .اباحتھا و تشريعھا

 يستدل باyية الحاكية قصة ا]قتراع حول كفالة مريم ) ھـ 548ت (فھذا الشيخ الطبرسي      

، ث�م يس�تدل عل�ى ) 3())وفي ھذه اyية د]لة على ان للقرعة مدخ4ً في تمييز الحقوق( :(فيقول

                                                
 .668/عوائد اKيام، النراقي )1(
  .11/قاعدة القرعة، حسين كريمي )1(
+  544/المقنعة، المفيد+  263/فقه الرضا، علي بن بابويه+  1/59:القواعد الفقھية، البجنوردي) ظ( )2(

 118/القضاء و الشھادات، الشيخ اKنصاري+  2/20:السرائر، ابن إدريس+  1/159:الطوسيالمبسوط ،
ش�رح +  4/100:ا]م، الش�افعي: من كتب فقھاء الجمھور) ظ(و 1/811:مصباح الفقاھة، السيد الخوئي+ 

المجم���وع، +  2/249:الرافع���ي= =ف���تح العزب���ز،+ الفق���ه الزي���دي  2/319:ا]زھ���ار، احم���د المرتض���ى
. وغيرھم��ا 5/219:المبس��وط ،السرخس��ي+  3/163:المدون��ة الكب��رى، مال��ك ب��ن ان��س+  2/276:الن��ووي

ھداي��ة المسترش�دين، محم�د تق��ي +  1/204:الفص��ول ف�ي اKص�ول، الجص�اص: م�ن كت�ب اKص�ول) ظ(و
+  1/433:فرائ��د اKص��ول، ا]نص��اري+  75/الفص��ول الغروي��ه، محم��د تق��ي الح��ائري+  3/60:ال��رازي

yصول، اKفكار، ضياء ال�دين العراق�ي+  433/خوندكفاية اKص�ول، +  2/20:نھاية اKدروس ف�ي عل�م ا
  .وغيرھما. 3/220:محمد باقر الصدر

الق��اء اKق�4م بالقرع��ة  2/17:، وش�به الجص��اص ف�ي اKحك��ام الق�رآن2/292:مجم�ع البي�ان، الطبرس��ي )3(
]ن التراض�ي = و ذل�ك... إل�ى الح�اكم و القاء اKق4م يشبه القرعة في القسمة و ف�ي تق�ديم الخص�وم:( فقال

عند تفسيره  1/358:و يرى ابن العربي في أحكام القرآن). على ما خرجت به القرعة جائز من غير قرعه
  .لھذه اyية ان القرعة أصل في شريعتنا، و ھو مذھب مالك و الشافعي و غيرھم

م م�ن دون اش�ارة إل�ى الحك�م ال�وارد في حين تجد كثيراً من المفسرين يمرون على ھذه اyي�ة م�رور الك�را
الس���مرقندي ف���ي +  8/516:الطوس���ي ف���ي التبي���ان+  3/364:الطب���ري ف���ي ج���امع البي���ان: فيھ���ا وم���نھم

النس���في ف���ي +  1/301:البغ���وي ف���ي تفس���يره+  1/301:اب���ن زمن���ين ف���ي تفس���يره+  1/238:تفس���يره
اب��ن كثي��ر ف��ي +  2/29:البيض��اوي ف��ي تفس��يره+  8/48:ال��رازي ف��ي مف��اتيح الغي��ب+  1/154:تفس��يره
  .و غيرھم. 1/336:الفيض الكاشاني في تفسيره الصافي+  3/402:تفسيره
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م�ا تق�ارع ق�وم ففّوض�وا أم�ورھم إل�ى هللا :(( )علي�ه الس�4م(رأيه ھذا بقول ا6مام أبي عبد هللا الصادق

  .)1())تعالى ا]خرج سھم المحق

بھ��ذه اyي��ة عل��ى اثب��ات  اس��تدل بع��ض علمائن��ا:(( ان��ه) ھ��ـ 671ت(و يص��رح القرطب��ي      

القرع��ة، وھ��ي أص��ل ف��ي ش��رعنا لك��ل م��ن أراد الع��دل ف��ي القس��مة، و ھ��ي س��نة عن��د جمھ��ور 

الفقھ�����اء ف�����ي المس�����توين ف�����ي الحج�����ة ليع�����دل بي�����نھم و تطم�����ئن قل�����وبھم و ترتف�����ع الظن�����ة                    

       عم���ن يت���ولى قس���متھم و ] يفض���ل اح���د م���نھم عل���ى ص���احبه اذا ك���ان المقس���وم م���ن ج���نس    

، و وافق�������ه عل�������ى ذل�������ك ص�������احب تفس�������ير                           )2())واح�������د اتباع�������اً للكت�������اب و الس�������نة

  .)4(وغيرھم من المفسرين. )3(البحر المحيط

ف�����القرطبي أك�����د عل�����ى ان القرع�����ة أص�����ل م�����ن أص�����ول الش�����ريعة ا]س�����4مية و ھ�����ي                  

وم المتن�ازع علي�ه م�ن ج�نس واح�د، و ان مستحبة غير واجبة، و من شروطھا أن يكون المقس

تكون حجة المتخاصمين على مس�توى واح�د م�ن الق�وة، و ان ال�ذي يق�وم بالقرع�ة بي�نھم مم�ن 

  .تطمئن قلوب المتخاصمين اليه لعدالته

ش�كل ال�ذي يص�عب تميي�زه، و ان ] مو يبدو م�ن ذل�ك ان القرع�ة ] تك�ون ا] ف�ي اKم�ر ال    

ك�ل (( في تطبيقھا و اKصل فيھا التراض�ي، و تك�ون ف�ي  نييكون ضرر على احد المتخاصم

  )5())ما ] يتھيأ فيه ا]شھاد عليه

و ] خ4ف بين المفسرين و اKصوليين في استد]لھم عل�ى مش�روعية القرع�ة م�ن ھ�اتين      

استدلوا على مشروعية القرع�ة ف�ي :(( اyيتين، اذ صّرح صاحب اصط4حات اKصول بقوله

 	فساھم فكان م�ن المدحض�ين�الخ4ف بين المسلمين بل اجماعھم عليھا، و بقوله الجملة بعدم 

                                                
، بسنده عن علي بن إبراھيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم 5/491:رواه الكليني في الكافي )1(

م�ا نقل�ه في). ص(ع�ن أمي�ر الم�ؤمنين ع�ن رس�ول هللا ) ع(بن حميد، عن أبي بصير عن أبي جعف�ر الب�اقر 
 .3/92:من ] يحضره الفقيه) ظ) (عليه الس4م(الصدوق عن الصادق 

 .4/86:الجامع Kحكام القران، القرطبي )2(
 2/479:البحر المحيط ،أبو حيان) ظ( )3(
 3/159:روح المعاني، اyلوسي+  1/358:أحكام القران، ابن العربي) ظ( )4(
 263/، علي بن بابويه)ع(فقه ا6مام الرضا  )5(
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، و أي�ده عل�ى ذل�ك  )1()) 	 َوَما ُكْنَت لََدْيِھْم إِْذ يُْلقُوَن أَْق4َمھُْم أَيُّھُ�ْم يَْكفُ�ُل َم�ْريََم  �:وبقوله تعالى

  )3(، وغيره)2(السيد محمد تقي الحكيم

نھم استندوا إلى القصة القرآنية الواردة في القران الك�ريم ف�ي و يظھر مما تقدم من عباراتھم ا

  .تشريع قاعدة فقھية مھمة في الشريعة ا]س4مية ھي قاعدة القرعة

  

  ):و تقديم اKھم على المھم(قاعدة التزاحم  - 1

  

زح����م الق����وم بعض����ھم             : يق����ال، الت����زاحم لغ����ة بمعن����ى التض����ايق، و الزحم����ة أي الض����يق    

يزاحم الناس على : و المزاحمة المغالبة، يقال. )4(تضايقوا: ضايقوھم، و تزاحموا: بعضاً، أي

  .)5 (يغالبھم عليھا: الركبتين، أي

التن������افي ب������ين الحكم������ين بس������بب ع������دم                      :(( و ام������ا اص������ط4حاً ف������التزاحم يعن������ي      

ن ذل��ك ام��ا س��بب  ت��زاحم              ويك��و. )6())ق��درة   المكل��ف عل��ى الجم��ع بينھم��ا ف��ي مق��ام ا]متث��ال

أو ت����زاحم         . المص����الح و المفاس����د، كت����زاحم أداء الص����4ة و إزال����ة النجاس����ة م����ن  المس����جد

ا]غ���راض نح���و إض���رار ال���نفس و ات���4ف الم���ال كم���ا ل���و تعرض���ت دار أح���دھم ل4ح���راق         

                           ف�������اذا دخلھ�������ا 6نق�������اذ الم�������ال م�������ن التل�������ف ع�������ّرض نفس�������ه للض�������رر، و ا]ض�������رار   

أو بس�����������بب ت�����������زاحم                    . ب�����������النفس  مفس�����������دة كم�����������ا ان تل�����������ف الم�����������ال مفس�����������دة

ا6نفاق عل�ى الفقي�ر و ا]غراض  كتزاحم مصلحة ا6نفاق و مفسدة ا6سراف فان الم4كات و 

  َو] تَْجَعْل يََدَك  �:ال تعالىقام Kنه إسراف، فيه مصلحة، كما ان ا6نفاق المفرط حرالمحتاج 

  

                                                
 .1/204:الفصول في اKصول، الجصاص) ظ(، و202/اصط4حات اKصول، المشكيني )1(
 .427/اKصول العامه، الفقه المقارن، محمد تقي الحكيم) ظ( )2(
احم�د . مفتاح الوصول إلى علم اKص�ول، أس�تاذنا الع4م�ة د+  4/161:منتھى الدراية، الشوشتري) ظ( )3(

  .2/201:البھادلي
  .12/262:لعرب، ابن منظورلسان ا) ظ( )4( 
  .6/78:مجمع البحرين، الطريحي) ظ( )5( 
  .109/احمد فتح هللا.معجم ألفاظ الفقه الجعفري، د )6( 
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  .)1()29/ا6سراء( 	 َمْغلُولَةً إِلَى ُعنُقَِك َو] تَْبُسْطھَا ُكلَّ اْلبَْسِط فَتَْقُعَد َملُوماً َمْحُسوراً 

من حي�ث متعل�ق اKم�ر (ففي جميع تلك الموارد اتفق العلماء على تقديم اKھم على المھم،      

،فرّد الس4م مث4ً واجب ب�نص قول�ه )2()صدر اKمر و الوجوبو الوجوب ] اKھم من حيث م

، ولك�ن ح�ين يت�زاحم ھ�ذا )86/النس�اء( 	َوإَِذا ُحيِّي�تُْم بِتَِحيَّ�ٍة فََحيُّ�وا بِأَْحَس�َن ِمْنھَ�ا أَْو ُردُّوھَ�ا �:تعالى

ة الوالد لوالده في مھمة خطيرة، قدم الولد أم�ر اKب عل�ى رّد الس�4م؛ ]ن طاع� امر اKمر مع

ي من طاعة هللا س�بحانه و تع�الى، و ] ف�رق ب�ين طاع�ة و طاع�ة ا] م�ن حي�ث أھمي�ة ھاKب 

  .متعلق اKمر

ھذه القاعدة و أشاروا اليھ�ا مس�تدلين عليھ�ا   )4(و اKصوليون )3(المفسرون بحثو قد  

كان��ت  )علي��ه الس��4م(اذ أن اKفع��ال الت��ي ق��ام بھ��ا الخض��ر  ،)عليھم��ا الس��4م(م��ن قص��ة موس��ى م��ع الخض��ر 

فَاْنَطلَقَ�ا َحتَّ�ى إَِذا  �:جميعھا قد فسرت بتقديم اKھم على المھ�م، و أولھ�ا عل�ى م�ا حك�اه التنزي�ل

  ).71/الكھف( 	  َرِكبَا فِي السَّفِينَِة َخَرقَھَا قَاَل أََخَرْقتَھَا لِتُْغِرَق أَْھلَھَا لَقَْد ِجْئَت َشْيئاً إِْمراً 

قام بخرق السفينة و إدخال الماء اليھا، مما ق�د  )عليه الس4م(ضر فقد جاء في مجمع البيان ان الخ    

، ))أخرقتھ�ا لتغ�رق أھلھ�ا:(( يؤدي إل�ى إغ�راق أھلھ�ا، اKم�ر ال�ذي أنك�ره موس�ى عق�4ً بقول�ه

كما يستفاد من ظاھر اyية انه ارتكب محرم�اً ش�رعياً و قبح�اً  )عليه الس�4م(فظاھر تصرف الخضر 

و تعريض�ه جميع�اً للتل�ف  هلغير من دون إذنه، و ات4ف بعض مال�عقلياً، فالتصرف في ملك ا

و محاولة قتل الراكبين في السفينة غرقاً كل ذلك محظ�ور و مح�رم ف�ي الش�ريعة ا]س�4مية و 

  .)5(الطريقة العق4ئية

                                                
أص�����ول الفق�����ه، +  440/الكفاي�����ة، اyخون�����د+  4/52:فرائ�����د اKص�����ول، الش�����يخ اKنص�����اري) ظ( )1(

  .38/فقه المصالح و المفاسد، آية هللا الصفار+  3/211:المظفر
  76/فوائد الحائرية، الوحيد البھبھانيال )2(
+  15/345:ج�امع البي�ان، الطبرس�ي) ظ(، و6/369:مجم�ع البي�ان، الطبرس�ي: من كتب التفسير) ظ( )3(

على سبيل المث�ال . 13/344:الميزان، الطباطبائي+  3/512:تفسير البيضاوي+  7/73:التبيان، الطوسي
  .] الحصر

نھاي�ة النھاي�ة، +  440/الكفاي�ة، اyخون�د+  4/52:ل، اKنص�اريفرائد اKص�و: من كتب اKصول) ظ()4(
مص�����باح اKص�����ول، الس�����يد +  2/338:درر الغوائ�����د، عب�����د الك�����ريم الح�����ائري+  1/217:الخراس�����اني

  .و غيرھا. 30/الرافد في علم اKصول، السيد السيستاني+  3/361:الخوئي
ر ا]خ��رى ف��ي تفس��ير ھ��ذه اyي��ة كت��ب التفس��ي) + يتص��رف(6/369:مجم��ع البي��ان، الطبرس��ي) ظ( )5( 

  .المزبورة
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محك�م  ف�ي واKمر أدھى و الخط�ب أعظ�م ف�ي م�ا فعل�ه الخض�ر م�ن قتل�ه للغ�4م فق�د ج�اء      

  لَقَا َحتَّ�ى إَِذا لَقِيَ�ا ُغ4م�اً فََقتَلَ�هُ قَ�اَل أَقَتَْل�َت نَْفس�اً َزِكيَّ�ةً بَِغْي�ِر نَْف�ٍس لَقَ�ْد ِجْئ�َت َش�ْيئاً فَاْنَط  �:التنزيل

  .)74/الكھف( � نُْكراً 

و قد ورد عن المفسرين ان ھذا الغ4م المقتول كان يلعب مع الص�بيان، و ك�ان أحس�نھم و      

، اKمر ال�ذي أث�ار )1(بسحبه من بينھم و قتله) عليه الس4م(قام الخضراصبحھم، ا] انه كان كافراً، ف

و  �أقتلت نفساً زكية بغير نف�س لق�د جئ�ت ش�يئاً نك�را �:بقوله) عليه الس�4م(استنكار نبي هللا موسى 

. أي الطاھرة من الذنوب كون الصبي المقتول ل�يس ف�ي س�ن التكلي�ف) زكية(استدلوا من لفظ 

و عل�ى أي�ة ح�ال ف�ان اyي�ة . عند الع�رب يطل�ق عل�ى الش�اب الب�الغ أيض�اً  و قيل ان لفظ الغ4م

قت�ل غ4م�اً ل�م يس�تحق القت�ل، أو قت�ل رج�4ً  -الخض�ر-المباركة صريحة في أن العبد الصالح 

  .)2(قبل الجناية، و ھذا عمل قبيح عق4ً و محرم شرعاً 

�ا  �:ل�ھم و المھم، قال سبحانهيظھر جلياً أن فعله كان ) عليه الس4م(ولكن في جواب الخضر     أَمَّ

��فِينَةُ فََكانَ��ْت لَِمَس��اِكيَن يَْعَملُ��وَن فِ��ي اْلبَْح��ِر فَ��أََرْدُت أَْن أَِعيبَھَ��ا َوَك��اَن َوَراَءھُ��ْم َملِ��ٌك يَأُْخ��ُذ  ُك��لَّ السَّ

ھ�و انھ�ا كان�ت  -كم�ا يق�ول المفس�رون -، ف�ان س�بب خ�رق الس�فينة )79/الكھ�ف( 	 َسفِينٍَة َغْصباً 

اء ] ش��يء لھ��م أس��كنتھم قل��ة ذات أي��ديھم فك��انوا يعمل��ون بھ��ا ف��ي البح��ر، و يتعيش��ون بھ��ا لفق��ر

فأردت أن أحدث فيھا عيباً، و كان امامھم ملك ظ�الم يأخ�ذ ك�ل س�فينة ص�حيحة او غي�ر معيب�ة 

غصباً، و انما خرقھا الخضر ]ن الملك اذا رأھا منخرقة يتركھا و ] يأخذھا، ثم رقعھا أھلھا 

  .)3(فانتفعوا بھا بقطعة خشب

ا اْلُغ4ُم فََكاَن أَبَ�َواهُ ُم�ْؤِمَنْيِن فََخِش�ينَا  �:و اما جوابه عن قتل الغ4م فكان في قوله تعالى      َوأَمَّ

 	أََرْدنَ��ا أَْن يُْب��ِدلَھَُما َربُّھَُم��ا َخْي��راً ِمْن��هُ َزَك��اةً َوأَْق��َرَب ُرْحم��اً فَ  أَْن يُْرِھقَھَُم��ا طُْغيَان��اً َوُكْف��راً۞

  ).81-80/الكھف(

                                                
جاء عن بعض المفسرين تفصيل قتل الخضر للغ4م مم�ا تش�مأز من�ه ال�نفس ا6نس�انية، و يأب�اه ال�ذوق  )1(

ت��رك ذل��ك أيض��اً و  –الرفي��ع، اع��رض الباح��ث ع��ن تفص��يله، و ك��ان اKج��در بالمفس��رين أع��4 هللا مق��امھم 
تفس��ير الق��ران العظ��يم، اب��ن +  11/20:حك��ام الق��ران، القرطب��يالج��امع K) ظ. (ا]كتف��اء ب��ذكر القت��ل فق��ط

  .4/234:الدر المنشور، السيوطي+  3/100:كثير
+  6/369:مجمع البيان، الطبرسي+  7/73:التبيان، الطوسي+  15/345:جامع البيان، الطبري) ظ( )2(

  .وغيرھا. 13/344:ائيالميزان، الطباطب+  3/321:أضواء البيان، الشنقيطي+  3/512:تفسير البيضاوي
+  6/369:مجم�ع البي�ان، الطبرس�ي+  7/73:التبي�ان، الطوس�ي+  15/345:جامع البيان، الطبري) ظ)3(

  .وغيرھا. 13/344:الميزان، الطباطبائي+  3/321:أضواء البيان، الشنقيطي+  3/512:تفسير البيضاوي
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ان العلم حاصل للخضر ان�ه ان بق�ي ھ�ذا الغ�4م فان�ه يرھ�ق أبوي�ه أي : والمعنى ا6جمالي     

يغشيھما طغياناً و كفراً، و ھو اما بمعنى ان يسوقھم إل�ى الكف�ر و الطغي�ان بس�بب ش�دة حبھم�ا 

4 المعني�ين له فيخرجان عن طاعة هللا لطاعت�ه، أو يؤذيھم�ا بس�بب ش�دة طغيان�ه و كف�ره، و ك�

و أردنا ان يبدلھما ربھما خيراً منه دينا و طھارة و ص4حاً و ارحم بھم�ا، و الم�روي . محتمل

  .)1())انھما أبد] بالغ4م المقتول جارية فولدت سبعين نبياً :(( )عليه الس4م(عن ا6مام الصادق 

ن طلب من الملك ان يجعل�ه استدلوا على ھذه القاعدة حي )عليه الس4م(و من قصة النبي يوسف       

قَ�اَل اْجَعْلنِ�ي َعلَ�ى َخ�َزائِِن اKَْْرِض إِنِّ�ي  �:على خزائنه مم�ا حك�اه لن�ا التنزي�ل ف�ي قول�ه تع�الى

اKنبي�اء ] يج�وز ان : ان) ھ�ـ 460ت (، فقد ورد عن الش�يخ الطوس�ي )55/يوس�ف( 	 َحفِيظٌ َعلِيمٌ 

ض الملك التي ھ�ي ملك�ه، و انم�ا طل�ب ذل�ك ع أموال الدنيا و انما أراد بذلك ارميرغبوا في ج

  .)2(ليحفظه عمن ] يستحقه و يوصله إلى الوجوه التي يجب صرف اKموال لھا

فقدم ھنا اKھم و ھو معالجة القحط الذي سوف يصيب الن�اس عل�ى ع�دم الج�واز ل�نبي�اء       

وص�ف م�ن اyي�ة نفس�ھا عل�ى ج�واز ) ھ�ـ 329ت (طلب جمع اKم�وال، و اس�تدل الجص�اص 

ا6نس�ان نفس��ه بالفض�ل عن��د م�ن ] يعرف��ه و ان�ه ل��يس م�ن المحظ��ور؛ ]ن ذل�ك ق��د ي�ؤدي إل��ى 

ما يدل عل�ى .)3()اني حفيظ عليم: ()عليه الس4م(مفسدة اكبر من عدم التعريف بنفسه فلذا قال يوسف 

استد]له من ا]ية نفسھا على ج�واز  )ھـ489ت(لمھم، و جاء عن السمعاني تقديم اKھم على ا

، ف�اKھم ھ�و العم�ل ب�الحق )4(ان يخلي�ه و العم�ل ب�الحق تولي المسلم العمل من يّد الكافربشرط

وقد تزاحم مع المھم و ھو عدم جواز أخ�ذ العم�ل م�ن الك�افر، فاقتض�ى ذل�ك تق�ديم اKھ�م عل�ى 

  .المھم

                                                
اشي في تفسيره عن أبي يحيى الواس�طي، و اما الرواية عن ا6مام الصادق فقد أخرجھا العي. ن.م) ظ( )1(

و نقلھ����ا عن����ه ص����احب البح����ار، ). عليھم����ا الس����4م(يعن����ي الب����اقر أو الص����ادق  -رفع����ه ع����ن اح����دھما
  .101/102:المجلسي

  .157-6/156:التبيان، الطوسي) ظ( )2(
  .3/225:أحكام القران، الجصاص) ظ( )3(
  .3/40:تفسير السمعاني) ظ( )4(
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في تفس�يره ع�ن أب�ي الص�لت ) ھـ 1112ت (و يؤيد كل ما تقدم ما رواه الشيخ الحويزي       

ي�ا ب�ن رس�ول هللا ان : فقل�ت ل�ه) علي�ه الس�4م(دخلت على علي بن موسى الرضا : انه قال )1(ھرويال

ق�د عل�م هللا :(( )عليه الس4م(انك قبلت و]ية العھد مع إظھارك الزھد في الدنيا؟ فقال : الناس يقولون

ھ�م أم�ا كراھتي لذلك فلما خيرت بين قب�ول ذل�ك وب�ين القت�ل اخت�رت القب�ول عل�ى القت�ل، و يح

ك�ان نبي�ا و رس�و]ً فلم�ا دفعت�ه الض�رورة إل�ى ت�ولي خ�زائن العزي�ز  )علي�ه الس�4م(علموا ان يوسف 

  )2()) 	 قَاَل اْجَعْلنِي َعَلى َخَزائِِن اKَْْرِض إِنِّي َحِفيظٌ َعلِيمٌ  :�قال

ى تق�ديم اKھ�م بو]ية العھد من المأمون العباسي كان بن�اًء عل� )عليه الس�4م(فقبول ا6مام الرضا      

بھ�ذه اyي�ة خي�ر ش�اھد عل�ى مش�روعية ھ�ذه القاع�دة ف�ي ) عليه الس�4م(على المھم، واستد]له 

  .الفقه ا6س4مي عند المفسرين و اKصوليين على وجه الخصوص

ومما تقدم يظھر صحة ادعاء الباحث في ان للقصص القرآن�ي عل�ى وج�ه الخص�وص 

تأثيرھ�ا الواض�ح عل�ى عم�ل المفس�ر  اة ك�ان لھ�وعلوم القران على وج�ه العم�وم وظ�ائف ھام�

  .واKصولي ك4 على حسب منھجه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
، و ھ�و ثق�ة )ع(لح أبو الصلت الھ�روي، فقيه،ص�الح،روى ع�ن ا6م�ام الرض�ا عبد الس4م بن صا: ھو )1(

فھرست منتخب الدين، +  13/الفھرست،الطوسي+  245/رجال النجاشي، النجاشي) ظ. (صحيح الحديث
  .71/بن بابويه

، ع�ن 1/151:، و الرواي�ة أخرجھ�ا الص�دوق ف�ي عي�ون اخب�ار الرض�ا2/432:نور الثقلين، الح�ويزي )2(
... دخل�ت: جعفر الھمداني، عن علي بن إبراھيم بن ھاشم، عن أبي�ه، ع�ن الري�ان ب�ن الص�لت،قال زياد بن
 17/203:وسائل الشيعة، الحر العاملي) ظ(و. الرواية
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  بعالمبحث السا

  وظائف بعض قضايا تأريخ القرآن عند المفسرين واiصوليين

  

  :وظائف أسباب النزول عند الفريقين:أو�ً 

  

اyي�ة أو  اKم�ر أو الحادث�ة الت�ي تعقبھ�ا ن�زول( (ان. )1(مّر بنا في بحث أسباب الن�زول

ھ���و الم���راد بس���بب الن���زول ال���ذي أف���اد من���ه المفس���رون  )2()) آي���ات ف���ي ش���خص أو واقع���ة

واKصوليون في الكشف عن معاني اyيات القرآنية ومعرفة م�راد هللا تع�الى منھ�ا، م�ن جھ�ة، 

  .وتلقي ضوًء كاشفا على طبيعة الحكم الشرعي بالنسبة إلى اKصوليين من جھة أخرى

وظائف أسباب الن�زول عن�د الف�ريقين، تتمي�ز خ4ل ا]ستقراء ان  د وجد الباحث منوق

عن غيرھا من علوم القران الكريم ف�ي تأثيرھ�ا عل�ى بع�ض م�ن عل�وم الق�رآن ت�أثيراً واض�حاً 

أفاد منه ك4 الفريقين، فوظيفة أسباب الن�زول ق�د تخص�ص بع�ض أف�راد الع�ام، ف�ي عل�م الع�ام 

طلق، وربما أفادت رفع ا]جمال من بعض آي الق�ران والخاص، وقد تقوم بتقييد حكم اyية الم

  .العظيم

وتأسيساً على ما تق�دم ف�ان الباح�ث س�يذكر بع�ض ھ�ذه الوظ�ائف لتل�ك العل�وم م�ع ذك�ر 

  :وھي على النحو اyتي. تطبيق واحد فقط لكل وظيفة خوف ا6طالة وطلباً للفائدة

  .وظيفة أسباب النزول في بعض افراد العالم -1

  .اب النزول في المطلق والمقيدوظيفة أسب -2

  .وظيفة أسباب النزول في المجمل والمبين -3

  وظيفة سب النزول في بعض افراد العام:الوظيفة ا�ولى

نوع م�ن أن�واع النص�وص الش�رعية، الت�ي يط�رأ  ھي ا]يات النازلة باسبابھا ]شك ان

الخص��وص أو  عليھ��ا م��ا يط��رأ عل��ى بقي��ة النص��وص فيعترض��ھا م��ا يعترض��ھا م��ن العم��وم أو

ا6ط4ق أو التقييد، أو غير ذلك، وتتحول د]لتھا إل�ى الوجھ�ة الت�ي تفرض�ھا الطبيع�ة البنائي�ة 

                                                
  من ا]طروحة  187ص    ) ظ( )1(
  .1/64:مناھل العرفان، الزرقاني) ظ(، و1/42:الميزان، الطباطبائي)2(
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للنص نفسه، فتارة يكون سبب النزول عاماً، وتارة خاص�اً وت�ارة مطلق�ا وت�ارة مقي�داً، وك�ذلك 

  .اً يكون النص القرآني الذي ارتبط به سبب النزول عاماً أو خاصاً أو مطلقا أو مقيد

ومن خ4ل اتصاف النص وسبب نزوله ببعض ھذه الع�وارض اللفظي�ة ترتس�م وظيف�ة 

م�ه الباح�ث ھن�ا ھ�و وأسباب النزول في توضيح المعنى وسبب نزول ال�نص القرآن�ي، وم�ا ير

تبي��ين وظيف��ة أس��باب الن��زول الت��ي تخص��ص ال��نص القرآن��ي الع��ام ال��ذي ت��رتبط ب��ه، وھ��و م��ا 

ام��اً، يص��لح Kن يس��توعب ح��ا]ت أو اف��راد أو أش��ياء يف��رض ان يك��ون ذل��ك ال��نص القرآن��ي ع

كثيرة، ا] ان سبب نزوله يخرج من ھذه الصور أفراداً متعددة ويقصر النص على حا]ت أو 

  .صور او افراد معينة

و] ش�ك ان التخص��يص ف��ي ھ��ذه الح��ال ك��ان ق��د أوجب��ه س��بب الن��زول؛ إذ ل��و] مج��يء 

م النص، والجدير بالذكر ان�ه ] يقص�د ھن�ا ك�ل سبب النزول بد]لة خاصة للزم ان نحكم بعمو

سبب أمكن ان يُخصص النص القرآني، وإنما يراد به ما تحق�ق في�ه ان يؤي�د تخصيص�ه ن�ص 

آخ�ر أو قرين�ة ظ�اھرة أو غيرھ�ا وذل�ك؛ ]ن م�ن طبيع�ة س�بب الن�زول أن يك�ون خاص�اً بذات�ه 

 يؤخ��ذ م��ن مج��رد غالب��ا، إذ ھ��و حادث��ة أو قص��ة معين��ة اس��تدعت ن��زول ال��نص القرآن��ي، ف��4

خص��وص الس��بب وعم��وم ال��نص ان ھ��ذا ال��نص وارد عل��ى بع��ض أف��راد الع��ام، ب��ل ]ب��د م��ن 

  )1(مجيء نص أو قرينة خارجية

  :ومن التطبيقات على ھذه الوظيفة ما يأتي

���الَِحاِت ُجنَ���اٌح فِيَم���ا طَِعُم���وا �:قول���ه تع���الى  	لَ���ْيَس َعلَ���ى الَّ���ِذيَن آَمنُ���وا َوَعِملُ���وا الصَّ

أم��ر منادي��اً  )ص��لى هللا علي��ه وآل��ه وس��لم(ف��ي س��بب ن��زول ھ��ذه اyي��ة ان رس��ول هللا  )2(،فق��د ورد)93/المائ��دة(

ق�د قت�ل : فق�ال بع�ض الق�وم. ا] أن الخمر قد ُحرمت، فاھريقت فجرت في سلك المدينة: ينادي

  ).93/المائدة( 	... ليس على الذين آمنوا �قوم وھي في بطونھم فانزل هللا 

لف�ظ ) الذين آمن�وا(ع الجناح عن الذين آمنوا في كل ما طعموا، ولفظ فتجد ان اyية ترف

عام؛ ا] ان سبب النزول بين ان المقصود ب�النص القرآن�ي اف�راد مخصوص�ون وھ�م م�ن قت�ل 

  .من شھداء المسلمين، وقد شربوا الخمر قبل تحريمھا

                                                
  .4/265:البحر المحيط ،الزركشي) ظ( )1(
أحك�ام +  75/أسباب الن�زول، الواح�دي+  4/20:التبيان، الطوسي+  1/182:تفسير القمي،القمي ) ظ( )2(

  .1/142:متشابه القرآن، ابن شھر آشوب+  6/140:القرآن، الجصاص
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ر قب�ل فاyية على الرغم من عموم لفظھا يراد منھا شھداء بدر واحد مم�ن ش�رب الخم�

وظيف�ة بياني�ة أوض�حت ان�ه ] ح�رج و] ھھن�ا تحريمھا، وسبب النزول دل على ذلك ف�أعطى 

  .)1(أثم على من شرب الخمر قبل تحريمھا ومات وھي في جوفه

ف4 يحتج بعموم لفظ اyية فيقال بإباحة شرب الخمر؛ ]ن ھذه اyية نزلت بعد التح�ريم 

ا أَيُّھَ�ا الَّ�ِذيَن آَمنُ�وا إِنََّم�ا اْلَخْم�ُر َواْلَمْيِس�ُر َواKَْْنَص�اُب يَ� �:العام للخمر الذي ورد في قوله تع�الى

�ْيَطاِن فَ�اْجتَنِبُوهُ لََعلَُّك�ْم تُْفلُِح�ونَ  ، ويؤك�د خصوص�ية )90/المائ�دة( 	 َواKَْْز]ُم ِرْجٌس ِم�ْن َعَم�ِل الشَّ

ش�ارع أم�راً ف�ي آي�ة ث�م اyية اKولى أنھا وردت بعد تحريم الخمر مباشرة ف4 يعقل أن يحرم ال

  .يحله في التي بعدھا دون ان يأتي ما يشير إلى النسخ

  وظيفة سبب النزول في المطلق والمقيد:  الوظيفة الثانية

ان معرفة وقوع التقييد ب�ين ال�نص وس�بب نزول�ه أم�ر يخض�ع للقواع�د العام�ة للتقيي�د، 

س�بب الن�زول م�ن حي�ث ، وھ�ي تع�ين ف�ي بي�ان وظيف�ة )2(وقد مرت في بح�ث المطل�ق والمقي�د

  :تقييد اط4ق النص النازل اذا ما توفرت شروط عديدة للتقييد ولعل من أھمھا

  .ان يتعارض مطلق ومقيد -1

طلق والمقيد مما قد اتحد حكمه وسببه باتفاق، أو مما ق�د اتح�د حكم�ه واختل�ف مان يكون ال -2

  .)3(سببه

ل�ه إذ ان م�ن الممك�ن ان  أما الشرط اKول فيمكن تحقق�ه ف�ي ص�ورة ال�نص وس�بب نزو

يأتي النص مطلقا ويكون سبب نزوله مقي�داً، ف�ان أس�باب الن�زول وم�ا ن�زل Kجلھ�ا م�ن ج�نس 

  .نصوص الشرع، فيھا العام والخاص والمطلق والمقيد وغير ذلك

واما الشرط الثاني وھو اتحاد الحكم والسبب فعامة أسباب النزول كذلك فانھا مرتبط�ة 

ھ�و م�ا نزل�ت اyي�ة أو اyي�ات متحدث�ة : ا؛ ]ن سبب النزول عن�د العلم�اءببعضھا ارتباطاً وثيق

                                                
الكش�ف والبي�ان، +  3/371:مجمع البيان، الطبرسي+  4/20:التبيان، الطوسي: من كتب التفسير) ظ( )1(

الموافق����ات، +  2/241:اKحك����ام، اب����ن ح����زم: م����ن كت����ب اKص����ول) ظ(و. وغيرھ����ا. 5/195:الثعلب����ي
الوافي��ة، +   9/85:كش��ف ا]س��رار، البخ��اري+ 3/430:قواط��ع اKدل��ة، الس��معاني+  1/157:الش��اطبي

  .186/الفاضل التوني
  .105بحث المطلق والمقيد من ا]طروحه ص) ظ( )2(
  .2/473:ھداية المسترشدين، الرازي+  151/مبادئ الوصول، الع4مة الحلي) ظ( )3(
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، فس��بب الن��زول يحك��ي حادث��ة أو نحوھ��ا تض��ّمن ال��نص )1(عن��ه، أو مبين��ة لحكم��ه أي��ام وقوع��ه

الن��ازل حكمھ��ا، وھ��و م��ا يس��اعد ف��ي تأكي��د ادع��اء الباح��ث م��ن وظيف��ة أس��باب الن��زول عن��د 

  .المفسرين واKصوليين وتأثيرھا في عملھا

والتطبيقات على ذلك كثيرة ا] ان الباح�ث س�وف يقتص�ر عل�ى تطبي�ق واح�د م�ن تل�ك 

  :التطبيقات تجنباً ل�طالة وطلباً ل4ختصار، ومن تلك التطبيقات

  ).198/البقرة( 	  ..لَْيَس َعلَْيُكْم ُجنَاٌح أَْن تَْبتَُغوا فَْض4ً ِمْن َربُِّكمْ  �:قوله تعالى

، وف�ي ھ�ذه )2(وقد تقدم الك4م ف�ي ذل�ك  -ه نكرة في سياق ا6ثبات مطلق؛ Kن) فض4ً (فقوله    

بغي فض4ً من ربه، والفض�ل ق�د يك�ون عق�د النك�اح فع هللا الحرج عن المحرم في أن ياyية ير

ف�اKمر عل�ى م�ا يب�دو م�ن ظ�اھر . )3(وقد يكون اتجاراً وغير ذلك من صور تروك�ات ا6ح�رام

  .اyية مطلق

لى سبب نزول ھذه اyية يتضح المراد ويب�ين المعن�ى بع�د تقيي�ده، ا] انه وعند العودة إ

أس�واقا  زكان�ت عك�اظ ومجن�ة وذوالحج�ا:(( فقد ورد عن ابن عباس في سبب نزولھ�ا ان�ه ق�ال

ليس عل�يكم جن�اح أن تبتغ�وا فض�4ً م�ن  �في الجاھلية، فتأثموا أن يتّجروا في المواسم فنزلت 

  .)4())في مواسم الحج) 198/البقرة( 	ربكم 

فيظھر واض�حاً ان س�بب الن�زول ق�د أب�ان ان الص�حابة ك�انوا يتحرج�ون م�ن المت�اجرة 

وھم محرمون بالحج، فنزلت اyية في ج�واز ذل�ك، وھن�ا اتض�حت وظيف�ة أس�باب الن�زول ف�ي 

تقيدھا للمطلق، فالفضل المطلق في اyية ورد مقيداً في أسباب الن�زول با]تج�ار، والحك�م ف�ي 

حد، وھو رفع الحرج، ومفاد ذل�ك ع�دم مناف�اة ا]تج�ار ل�ح�رام وھ�و واح�د المطلق والمقيد وا

ل�يس عل��يكم : فيھم�ا، وف�ي مث�ل ھ�ذه الص�ورة يحم�ل المطل��ق عل�ى المقي�د ويص�بح معن�ى اyي�ة

                                                
تيس�ير عل�م +  1/64:مناھ�ل العرف�ان، الزرق�اني+  1/42:الميزان في تفسير الق�ران، الطباطب�ائي) ظ( )1(

  . 3/96:الجديع.أصول الفقه، د
  من اKطروحة105ص ) ظ( )2(
ح�ج التمت�ع، وف�ي ح�ج  تركا يجب على الحاج تجنبھا اذا م�ا أح�رم وج�اء بالتلبي�ة ف�ي) 25(ذكر الفقھاء  )3(

... النظ�ر ف�ي الم�رآة وش�م الطي�ب وقل�ع نب�ات الح�رم والص�يد: ا]قران عند ا]شعار، وم�ن ھ�ذه التروك�ات
المجم���وع، +  2/229:مس���الك ا6فھ���ام، الش���ھيد الث���اني+  183/الج���امع للش���رايع، الحل���ي) ظ. (وغيرھ���ا

  .وغيرھا. 1/504:مغني المحتاج، الشربيني+  7/61:النووي
  .28/النقول، السيوطي لباب )4(
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فوجوب التقييد في اyية يؤكد اننا لو أجرينا المطلق عل�ى ظ�اھره Kجزن�ا . )1(جناح أن تتجروا

ه نكاح�اً وان يفع�ل م�ا يش�اء م�ن تروك�ات ا6ح�رام وھ�و باط��ل للمح�رم ان يعق�د لنفس�ه أو لغي�ر

  .فا6ط4ق مرفوض و]بد من التقييد، وھو ما دل على وظيفة أسباب النزول في تقييد المطلق

وتجدر ا6شارة ھنا إلى انه ] يصار إلى تقييد النص بسبب نزوله اذا وجد ما يمنع من 

ما فينزل الحكم مطلقا، فحينئ�ذ يبق�ى ال�نص ذلك، كأن تقع واقعة حال لشخص ما وتستدعي حك

عل�ى اط4ق��ه و] يقي��د بم��ا ف��ي س��بب الن��زول، بمعن��ى ان وظيف��ة أس��باب الن��زول ف��ي مث��ل ھ��ذه 

  .الحال منتفية

َو] تَْحلِقُ��وا .. �:ف��ي قول��ه تع��الى: و6تم��ام الفائ��دة يض��رب الباح��ث مث��ا]ً واح��داً ل��ذلك

هُ فََمْن َكاَن ِمْنُكْم َمِريض�اً أَْو بِ�ِه أَذًى ِم�ْن َرْأِس�ِه فَفِْديَ�ةٌ ِم�ْن ِص�يَاٍم ُرُؤوَسُكْم َحتَّى يَْبلَُغ اْلھَْدُي َمِحلَّ 

  ).196/البقرة( 	 أَْو َصَدقٍَة أَْو نُُسٍك 

فان الخطاب الوارد في ھذه اyية ينھ�ى المْح�رم م�ن الحج�اج ان يحل�ق رأس�ه قب�ل ي�وم 

  :النحر، ثم يستثني حالتين

  .حالة المرض -1

  .في رأس المحرم اKذى -2

ص�لى هللا علي�ه وآل�ه (وق�ف عل�ّي رس�ول هللا :(( ق�ال )2(سبب نزول اyية ان كعب بن عج�رة فيفقد ورد 

، ))ف�احلق رأس�ك:ق�ال. نع�م:يؤذي�ك ھوام�ك؟ قل�ت:(( بالحديبية ورأسي يتھافت قم4ً، فق�ال )وس�لم

  .)3()) )196/البقرة( 	 ِه أَذًى ِمْن َرْأِسِه فََمْن َكاَن ِمْنُكْم َمِريضاً أَْو بِ  .. �:فّي نزلت ھذه اyية: قال

ولكن ] يقيّد ھ�ذا الس�بب ال�نص ) القمل( والوارد في اyية ھ) اKذى(نزول الفان سبب 

فالحكم ليس مقيداً بالقمل بل ھو على اط4قه، فمن ك�ان برأس�ه . النازل Kجله، Kنه واقعة حال

  .أّي أذى شملته ھذه الرخصة ودخل تحت ھذا الحكم

                                                
 1/192:أحكام القران، اب�ن العرب�ي+  2/46:مجمع البيان، الطبرسي+  2/166:التبيان، الطوسي) ظ( )1(

  .1/284:فقه القران، الراوندي+ 
) ص�لوات هللا عليھم�ا(ھو كعب بن عجرة السالمي الم�ديني، م�ن أص�حاب رس�ول هللا وأمي�ر الم�ؤمنين  )2(

مس��تدركات عل��م +  7/160:الج��رح والتع��ديل، ال��رازي) ظ. (ي��ة والغ��ديروھ��و م��ن الش��ھود بح��ديث الو]
  .6/308:الرجال، علي النمازي

ف��ي ق��ول هللا ) ع(، ع��ن حري��ز عم��ن رواه ع��ن أب��ي عب��د هللا الص��ادق 1/90:ج��اء ف��ي تفس��ير العياش��ي )3(
  .الرواية بالمعنى نفسه مع اخت4فات في سند 2/208:وأخرجه البخاري أيضاً في صحيحه). 196/البقرة(
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أجمع أھل العلم على ان المح�رم ممن�وع م�ن حل�ق ش�عره ):(( ھـ671ت(قال القرطبي 

وج���زه وات4ف���ه بحل���ق أو ن���ورة أو غي���ر ذل���ك، ا] ف���ي حال���ة العل���ة كم���ا ن���ص عل���ى ذل���ك 

ويؤكد الباحث عدم التقييد في ھذه اyية بأمرين، با6ضافة إلى ما ورد عن اجم�اع .)1())القرآن

  :العلماء

مع العل�م ب�ان الواقع�ة  -القمل-المرض في النص النازل بسبب واقعة ان ادراج : اKول

لم يحدث فيھا م�رض، ي�دل عل�ى ان الخط�اب ا6لھ�ي ل�م ي�رد حص�ر الحك�م بموض�وع القم�ل، 

فأورد موضوعاً في�ه معن�ى موض�وع أس�باب الن�زول، ل�ذ ينبغ�ي أن يبق�ى ال�نص عل�ى إط4ق�ه 

  .بعيداً عن أي قيد

)) يؤذي�ك ھوام�ك؟:(( م�ن كع�ٍب بقول�ه )صلى هللا عليه وآله وس�لم(لنبي إن استفسار ا: واKمر الثاني

، فعل�ة الحك�م ھن�ا ھ�ي اKذي�ة، ل�ذا ج�اء )2())تحقيق العلة التي يترتب عليھا الحكم(( يشير إلى 

  .مطلقاً في اyية

  وظيفة أسباب النزول في المجمل والمبين: الوظيفة الثالثة

ة الق�رآن الك�ريم، ان يش�رع أحكام�اً جدي�دة ] يخفى على المطلع الحصيف ان م�ن ع�اد

بصيغة مجملة، كالص4ة التي لم يبين كيفيتھا و] عدد ركعاتھا واKمر ذاته ف�ي ف�رض الزك�اة 

والحج والصيام وغي�ره، وإنم�ا ج�اء بي�ان ذل�ك م�ن خ�4ل الس�نة بع�دھا ش�ارحة للق�رآن، فج�اء 

  .مالالبيان فيما بعد من السنة المطھرة، فحّل البيان محل ا]ج

وھھن��ا يش��ير الباح��ث إل��ى وظيف��ة أس��باب الن��زول عن��د الف��ريقين ف��ي م��ا يخ��ص رف��ع 

ا]جمال من النصوص، ولضيق المقام سوف يذكر مثا]ً واح�داً ل�ذلك إذ الش�واھد والتطبيق�ات 

  .عديدة ] يمكن سردھا جميعاً فض4 عن ان الفائدة في ذكر مثال واقعة انشاء هللا تعالى

�4ةَ َوأَْن�تُْم ُس�َكاَرى َحتَّ�ى تَْعلَُم�وا َم�ا  يَا �:في قوله تعالى أَيُّھَا الَّ�ِذيَن آَمنُ�وا ] تَْقَربُ�وا الصَّ

ٌد تَقُولُوَن َو] ُجنُباً إِ]َّ َعابِِري َسبِيٍل َحتَّ�ى تَْغتَِس�لُوا َوإِْن ُكْن�تُْم َمْرَض�ى أَْو َعلَ�ى َس�فٍَر أَْو َج�اَء أََح�

                                                
 2/38+  2/157:التبي�ان، الطوس�ي: من كت�ب التفس�ير) ظ(،، 2/758:الجامع Kحكام القران، القرطبي )1(

. 1/796:فقه الق�ران، الراون�دي+  5/163:مفاتيح الغيب، الرازي+  1/172:أحكام القران، ابن العربي+ 
  .3/288:بن الحزماKحكام، ا+  1/185:عدة اKصول، الشيخ الطوسي: من كتب اKصول) ظ(و
  .10/152:عمدة القارئ، العيني )2(



 309

ُم��وا َص��ِعيداً َطيِّب��اً فَاْمَس��ُحوا بُِوُج��وِھُكْم ِم��ْنُكْم ِم��َن اْلَغ��ائِِط أَْو ]مَ  ْس��تُُم النَِّس��اَء فَلَ��ْم تَِج��ُدوا َم��اًء فَتَيَمَّ

َ َكاَن َعفُّواً َغفُوراً    ).43/النساء( 	 َوأَْيِديُكْم إِنَّ هللاَّ

، ثم ت�ذكر كيفيت�ه عل�ى نح�و مجم�ل، فت�ذكر أرك�ان )التيمم(تحمل اyية حكماً جديداً ھو 

أو  )1(ا] انھا لم تبين القدر الواجب مسحه من اليدين، ھل ھ�و الكف�ان -ه واليدين الوج -التيمم 

  ؟)3(أو إلى ا6بطين )2(إلى المرفقين

مل اyي�ة الكريم�ة، فق�د أورد الش�يخ جوھنا تظھر وظيفة أسباب النزول بإيضاحھا لما ا

ان :(( س�ئل ع�ن الت�يمم فق�ال، وقد )عليه الس�4م (حديثاً عن أبي عبد هللا الصادق ) ھـ329ت(الكليني 

ي�ا : )صلى هللا عليه وآله وسلم(كما تتمعك الدابة، فقال له رسول هللا  )4(عمار بن ياسر أصابته جنابة فتمعك

، ث�م رفعھ�ا )5(كيف الت�يمم؟ فوض�ع ي�ده عل�ى الِمْس�ح: عمار تمعكت كما تتمعك الدابة؟ فقلت له

  .)6())فمسح وجھه ثم مسح فوق الكف قلي4ً 

ص�لى هللا علي�ه (كنت أخدم عن�د النب�ي :(( انه قال )7(عن ا]سلع) ھـ360ت(الطبراني و روى 

فس�كت عن�ي . ي�ا رس�ول هللا أص�ابني جناب�ة: قل�ت. يا أسلع قم أرني ك�ذا وك�ذا: ، فقال لي)وآله وسلم

سلع ثم أراني ا]: قال قم يا أسلع فتيمم، قال. بالصعيد التيمم )عليه الس�4م (ساعة حتى جاءه جبرائيل 

بكفي��ه  )ص��لى هللا علي��ه وآل��ه وس��لم(ض��رب رس��ول هللا : الت��يمم، ق��ال )ص��لى هللا علي��ه وآل��ه وس��لم(كي��ف علم��ه رس��ول هللا 

                                                
+  3/208: التبي�ان، الطوس�ي) ظ. (وھو م�ذھب اKمامي�ة، وب�د ق�ال عم�ار ب�ن ياس�ر واخت�اره الطب�ري )1(

منتق��ى اKص��ول، تقري��ر بح��ث الروح��اني، : م��ن كت��ب اKص��ول) ظ(و. 5/153:ج��امع البي��ان، الطبرس��ي
  .4/341:للحكيم

حاش�ية +  1/62:ا]م، الش�افعي) ظ. (لحس�ن، والش�عبي والجب�ائي وأكث�ر الفقھ�اءذھب اليه اب�ن عم�ر وا )2(
المغن�����ي، اب�����ن قدام�����ة +  1/107:المبس�����وط ، السرخس�����ي+  1/154:الدس�����وقي، الدس�����وقي الم�����الكي

  .1/233:الحنبلي
  .10/114:مفاتيح الغيب، الرازي+  2/211:المجموع، النووي) ظ(وھو ما ذھب اليه الزھري  )3(
مجم����ع البح����رين، ) ظ. (التم����رغ ف����ي الت����راب والم����راد ان����ه م����اس الت����راب بجمي����ع بدن����ه :التمع����ك )4(

  .4/193:الطريحي
  .1/252:الصحاح، الجوھري) ظ. (بكسر الميم وتسكين السين ھو البساط: الِمْسح )5(
بسنده عن علي بن إبراھيم، عن محمد بن عيسى، عن أبي أيوب الخزاز، عن أبي  3/62:الكافي الكليني )6(

  .الحديث)... ع(د هللا الصادق عب
ان اسمه ميمون بن يسار، كان صاحب راحل�ة النب�ي : ھو ا]سلع بن شريك بن عوف ا]شجعي، ويقال )7(
س��بل الھ��دى والرش��اد، +  1/212:ا6ص��ابة، اب��ن حج��ر+  2/69:الت��أريخ الكبي��ر، للبخ��اري) ظ). (ص(

  .11/414:الصالحي الشامي
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اKرض ثم نفضھما ثم مسح بھما وجھه، حتى أمر على لحيته ثم أعادھم�ا إل�ى اKرض فمس�ح 

  .)1())مابكفيه اKرض فدلك احدھما باKخرى ثم نفضھما ثم مسح ذراعيه ظاھرھما وباطنھ

فتج��د أن أس��باب الن��زول ق��د أعط��ى وظيف��ة تبينيّ��ه أزال��ت ا6بھ��ام ف��ي اللفظ��ة المجمل��ة 

ة وإص�دار الفت�وى ت�، مما سھل ل�صولي والمجتھ�د اس�تنباط الحك�م الش�رعي ف�ي كيفي)التيمم(

على الرغم من اخت4ف فقھاء المذاھب ف�ي الق�در الم�راد مس�حه م�ن الوج�ه والم�راد . )2(حوله

دين، ا] أنھم فھموا من رواية عمار بن ياسر انه ل�يس الم�راد من�ه التمع�ك وإنم�ا مسحه من الي

 .المسح، وھو أمٌر بينته وظيفة أسباب النزول، ولو]ھا لبقي اKمر مبھماً مجم4ً 

  

  وظائف القراءات القرآنية عند الفريقين: ثانياً 

  : على ث4ثة مذاھب، ان الك4م في حجيتھا منقسم )3(مّر فيما تقدم من بحث القراءات

ويرى أصحابه ان القراءات حج�ة، يص�ح ا]س�تد]ل بھ�ا مطلق�ا س�واء : المذھب اKول

  .الصحيحة منھا والشاذة

وي��رى أص��حابه ان الحجي��ة مص��احبة للص��حيحة منھ��ا دون الش��اذة، : الم��ذھب الث��اني

  .فتدخل اKولى كدليل ناھض في مقام ا]ستد]ل

جيتھ�ا مطلق�اً، لع�دم ثب�وت تواترھ�ا عن�دھم، ف�4 ويرى أصحابه عدم ح: المذھب الثالث

  يصح ا]ستد]ل بھا، سواء كانت صحيحة أم شاذة،

ويظھ��ر اث��ر ذل��ك واض��حاً عل��ى الم��ذھبين اKول والث��اني؛ وذل��ك ]ن ا]خ��ت4ف ف��ي 

التعبي��ر ق��د يوج��ب اخت4ف��اً ف��ي التفس��ير، ويتعقب��ه اخت4ف��اً ف��ي التقعي��د اKص��ولي وف��ي ا6نت��اج 

                                                
، عن أبي عبد هللا الحافظ ،عن عب�د ال�رحمن ب�ن الحس�ن القاض�ي ع�ن 1/208:أخرجه البيھقي في سننه )1(

إبراھيم ب�ن الحس�ين، ع�ن آدم ب�ن أب�ي أي�اس ع�ن الربي�ع ب�ن ب�در، ع�ن أبي�ه ع�ن ج�ده، ع�ن رج�ل يق�ال ل�ه 
  .الحديث... اKسلع

تم�ام  ان يضرب بيديه على اKرض دفعة واحدة ثم يمسح بھما جميع�اً : فقد قال اKمامية في كيفية التيمم )2(
جبھته وجبينه من قصاص الشعر إلى الحاجبين، و إلى طرف اKن�ف اKعل�ى المتص�ل بالجبھ�ة، ث�م يمس�ح 
تمام ظاھر الكف اليمنى من الزند إلى اط�راف اKص�ابع بب�اطن اليس�رى، ث�م يمس�ح ظ�اھر الك�ف اليس�رى 

حين، الس���يد منھ���اج الص���ال+  1/39:ش���رائع ا6س���4م، المحق���ق الحل���ي) ظ. (ك���ذلك بب���اطن الك���ف اليمن���ى
 2/309:فتح العزيز، عب�د الك�ريم ال�وامغي) ظ(بينما كانت الكيفية مختلفة عند الجمھور، . 1/100:الخوئي

 .وغيرھا. 1/76:فقه السنة، سيد سايق+  1/35:تحفة الفقھاء، السمرقندي+ 
  .من اKطروحة  205  ص) ظ( )(3
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وق��د تص�بح الق��راءات المختلف��ة متعارض�ة المف��اد، وف��ي ھ�ذه الح��ال ]ب��د م��ن . الفقھ�ي ل�حك��ام

  .فتھماھات وضع الع4ج لھما أو

وھذه بعض التطبيقات التي يمكن أن تكون وظيفة للقراءات بناًء على رؤية كل مذھب 

من تلك المذاھب، من دون أن يعارض ھذا ما يراه الباحث في تأييده للمذھب الثالث، من عدم 

4ً ع��ن ا]س��تد]ل بھ��ا، وم��ن ھ��ذه ض��اتر الق��راءات، ال��ذي ي��دل عل��ى ع��دم حجيتھ��ا مطلق��اً، فت��و

الوظائف ل�دى أص�حاب الم�ذھبين اKول والث�اني دون الثال�ث، باعتب�ار حجيتھ�ا عن�دھم وع�دم 

  :حجيتھا عند أصحاب المذھب الثالث، ما يأتي

  ند الفريقينوظيفة القراءات الصحيحة في استنباط اiحكام الفقھية ع: أو�ً 

4ِة فَاْغِسلُوا ُوُجوھَُكْم َوأَْيِديَُكْم إِلَى اْلَمَرافِ�ِق �قوله تعالى -1 يَا أَيُّھَا الَِّذيَن آَمنُوا إَِذا قُْمتُْم إِلَى الصَّ

  ).6/المائدة( 	َواْمَسُحوا بُِرُؤوِسُكْم َوأَْرُجلَُكْم إِلَى اْلَكْعبَْيِن 

وما ورد فيھ�ا م�ن ق�راءات اس�تدل )وأرجلكم(فظ ومحل الشاھد في اyية المباركة ھي ل

  .بھا بعض العلماء في استنباط الحكم الشرعي للمكلف من حيث المسح أو الغسل

بنصب ) وأرجلكم(قرأ نافع وابن عامر والكسائي وحفص:(( )1(قال أبو عمرو الدايني 

  .)2())ال4م، والباقون بجرھا

ن��افع واب��ن عم�ر والكس��ائي، ق��رأوا بالنص��ب، : ان ث4ث��ة م�ن الق��راء الس��بعة وھ�م: ومعن�ى ھ��ذا

ق�روأ ب�الجر، وام�ا عاص�م فق�د وردت عن�ه : اب�ن كثي�ر وأب�و عم�رو وحم�زة: وث4ثة منھم وھم

فالقراءتان متعادلتان من حيث التواتر ومن حيث .بالنصب تارة وبالجر تارة أخرى. ناالقراءت

  .العدد أيضاً 

 والغسل، وآخرون قالوا ب�الجمع ب�ين ولھذا ذھب بعض ا]ع4م إلى التخيير بين المسح

و واض��ح ان مس��تند التخيي��ر ھ��و اKخ��ذ بظ��اھر الق��راءتين والجم��ع للجم��ع .)3(المس��ح والغس��ل

                                                
ني لسكناه بداينه، الشھير بابن الص�يرفي، ھو أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عمر اKموي، عرف بالداي )1(

ا]قتصاد رسم المصحف، والتسير في : ، له تصانيف عديدة بلغت مائه وعشرون مصنفا منھا372ولد سنة
  .1/653:ھداية العارفين) ظ). (ھـ444(القراءات السبع وطبقات القراء وغيرھا، توفي سنة

+  2/254:لنش�ر ف�ي الق�راءات العش�ر، اب�ن الج�زريا) ظ(و. 98/التسير ف�ي الق�راءات الس�بع، ال�دايني )2(
  .198/إتحاف فض4ء البشر، الدمياطي

إل�ى  2/272:وذھب النحاس في مع�اني الق�ران 6/177:ذھب إلى التخيير الطبري في جامع البيان) ظ( )3(
لعدم انه ] يجوز التخيير بين اKمرين : ويرد عليه. 1/217:روض النضير، السياغي) ظ(و. الجميع بينھما

= كم�ا و] يج�وز الجم�ع بينھم�ا. ال�دليل عل�ى ذل�ك؛ إذ ل�م ت�ذكر اyي�ة ذل�ك و] قرين�ة ف�ي المق�ام تع�ين علي�ه
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انھ���م عطف���وا عل���ى المنص����وب ) وأرجلك���م(وس���بب ق���راءة النص���ب ف���ي .بينھم���ا احتياط���ا

اغس��لوا (فيك��ون المعن��ى) اغس��لوا(عل��ى اعتب��ار ان العام��ل في��ه ھ��و) وج��وھكم وأي��ديكم(وھ��و

دل��ي4 عل��ى وج��وب ) رؤوس��كم(وق��راءة الج��ر ب��العطف عل��ى). ج��وھكم وأي��ديكم وأرجلك��مو

  .)1(المسح

فالقراءتان كانت وظيفتھما عند المفس�رين واKص�وليين وظيف�ة تفس�يرية اع�انتھم عل�ى 

فھم المعنى المراد في النص القرآني، وأعانت اKصوليين في استنباط الحكم الشرعي بالنس�بة 

ث ب�راءة ذمت�ه، ففھ�م بع�ض المفس�رين واKص�وليين م�ن الق�راءة اKول�ى لعمل المكلف من حي�

  .)2(ان حكم اKرجل في الوضوء ھو الغسل) قراءة النصب(

ان حك�م  -قراءة الجر-فيما فھم اyخرون من المفسرين واKصوليين من القراءة الثانية 

  .)3(اKرجل في الوضوء ھو المسح

ا الك��4م حولھ��ا، و] يتس��ع المق��ام ل��ذكرھا ولك��ل أدلت��ه الت��ي استفاض��وا بھ��ا وأكث��رو

والترجيح فيما بينھا واختيار الراجح منھا، مخافة التطويل الممل، أو الخروج عن الھ�دف م�ن 

4 عن ان الن�زاع ضھذه الدراسة في تبيين وظائف علوم القران عند المفسرين واKصوليين، ف

فك��ل ح��زب بم��ا ل��ديھم (ن��ه ثم��رة ف��ي ھ��ذه المس��ألة أص��بح عقيم��اً و] يج��دي نفع��ا و] يجن��ي م

  ).فرحون
                                                                                                                                                  

ل�جماع الحاصل من اKمة على احدھما، ولو ثبت الجمع لثبت التخيي�ر، وت�رجيح الجم�ع عل�ى التخيي�ر أو 
  .فتأمل. العكس يكون ب4 مرجح

  .198/اف فض4ء البشر، الدمياطيإتح+  1/326:البرھان، الزركشي) ظ( )1(
الجص��اص ف��ي أحك��ام +  1/44:الش��افعي ف��ي أحك��ام الق��ران: ومم��ن ذھ��ب إل��ى ذل��ك م��ن المفس��رين )2(

. ا6جماع عليه، و] يمكن ذلك لوج�ود المخ�الفين ل�ه 2/16:وادعى السمعاني في تفسيره+  2/434:القران
وز المسح على اKرجل و وافق�ه عل�ى ذل�ك ، المسح على الخف ولم يج2/16:فيما جوز البغوي في تفسيره

الجص��اص ف��ي الفص��ول ف��ي : ، وغي��رھم وم��ن اKص��وليين6/102:القرطب��ي ف��ي الج��امع Kحك��ام الق��ران
الغزال���ي ف���ي +  2/20:السرخس���ي ف���ي أص���وله+  4/482:اب���ن ح���زم ف���ي اKحك���ام+  1/375:اKص���ول
  . 284/المنخول

، :تفسير العياش�ي: من كتب التفسير) ظ(واKصوليين والى ھذا الرأي ذھب أكثر العلماء من المفسرين  )3(
مجم�ع +  3/147:التبي�ان، الطوس�ي+  1/15:تفس�ير القم�ي، محم�د ب�ن إب�راھيم القم�ي+  1/298:العياشي

ن�ور +  1/264:اKص�فى، الف�يض الكاش�اني+  1/10:فق�ه الق�رآن، الراون�دي+  3/281:البيان، الطبرس�ي
  .5/222:لطباطبائيالميزان، ا+  1/596:الثقلين، الحويزي

اKحك���ام، +  3/35:الع���دة، الطوس��ي+  1/153:، الس��يد المرتض��ىهال��ذر يع���: م��ن كت��ب اKص���ول) ظ(و
)) + ومن أيعد التأوي4ت ما يقول�ه الق�ائلون بوج�وب غس�ل ال�رجلين ف�ي الوض�وء: ((إذ قال 3/62:اyمدي

+  164/اKص��ول، القم��يق��وانين +  55/زب��دة اKص��ول، البھ��ائي+  81/مب��ادئ الوص��ول، الع4م��ة الحل��ي
  وغيرھا   . 5/138:محاضرات في أصول الفقه، الفياض+  225/الفصول الغرويه، الحائري
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َويَْس�أَلونََك َع�ِن اْلَمِح�يِض قُ�ْل ھُ�َو أَذًى فَ�اْعتَِزلُوا النَِّس�اَء فِ�ي اْلَمِح�يِض َو] � في قوله تعالى -2

 ُ ، وق���ع )222/البق���رة( 	..تَْقَربُ���وھُنَّ َحتَّ���ى يَْطھُ���ْرَن فَ���إَِذا تَطَھَّ���ْرَن فَ���أْتُوھُنَّ ِم���ْن َحْي���ُث أََم���َرُكُم هللاَّ

، )يطھرن(ا]خت4ف بين العلماء من مفسرين وأصوليين بسبب القراءتين الواردتين في لفظة 

تارة بالتخفيف وتارة بالتشديد لحرف الطاء، وكل ق�راءة أعط�ت معن�ى معين�اً ل�دى العلم�اء م�ا 

  .ةيّ يسمح بإبراز وظيفة القراءات عندھم بصورة جل

. بسكون الط�اء وض�م الھ�اء مخفف�ة)) رنحتى يْطھ((فقد ذكر انه قرأ حفص والمشھور

       . )1(بتش��ديد الط��اء والھ��اء وفتحھم��ا)) حت��ى يطّھ��رن((فيم��ا ق��رأ أب��و بك��ر وحم��زة والكس��ائي 

، والحج�ة لم�ن خف�ف ان�ه أراد )فإذا تطھ�رن(والحجة لمن شدد انه طابق بين اللفظين لقوله (( 

  )2())يعني بالماء) ھرنفإذا تط:(حتى ينقطع الدم؛ ]ن ذلك ليس من فعلھن، ثم قال

وتأسيساً على ذلك انقسم العلماء على م�ذھبين عل�ى وف�ق م�ا ج�اء ف�ي الق�راءتين، فم�ن 

ق��ال الش��يخ .)3(ناص��ر الق��راءة ب��التخفيف، ج��ّوز وط��ئ الم��رأة بع��د انقط��اع ال��دم وقب��ل الغس��ل

وعن��دنا يج��وز وط��ئ :(( وھ��و ينق��ل رأي المش��ھور م��ن علم��اء اKمامي��ة) ھ��ـ460ت(الطوس��ي 

، وق���ال ص���احب كفاي���ة )4())اذا انقط���ع دمھ���ا وان ل���م تغتس���ل، اذا غس���لت فرجھ���ا  الم���رأة

ھن بع��د انقط��اع دم الح��يض قب��ل اتي��انبج��واز، ) يطھ��رن(ف��يحكم ف��ي مث��ل آي��ة :(( اKص��ول

  ،)5())ا]غتسال

فم�ن قرأھ�ا  :((إذ ق�ال) ھ�ـ370ت(العام�ة الجص�اص  و وافقھم على ذلك م�ن اص�وليو

يحتمل اللفظ غيرة، ومن قرأھا بالتش�ديد ك�ان مح�تم4ً ]نقط�اع  بالتخفيف أراد انقطاع الدم و]

                                                
التيسير في القراءات الس�بع، أب�و عم�رو +  182/العنوان في القراءات السبع، ابو ظاھرا]نصاري)ظ( )1(

  .288/ء البشر، الدمياطيإتحاف فض4+  2/259:النشر في القراءات العشر، ابن الجزري+  64/الدايني
  .96/الحجة في القراءات السبع، ابن خالوية )2(
ف��ي  محم��د ب��ن إب��راھيم القم��ي+  1/110:العياش��ي ف��ي تفس��يره: ذھ��ب إل��ى ھ��ذا ال��رأي م��ن المفس��رين )3(

القطب الراون�دي ف�ي +  2/85:الطبرسي في مجمع البيان+  2/221:الطوسي في التبيان+  1/73:تفسيره
. 2/210:الطباطب��ائي ف��ي المي��زان+  1/252:الف��يض الكاش��اني ف��ي تفس��يره الص��افي+  1/55:فق��ه الق��ران

الس��يد المرتض��ى ف��ي +  37/الش��يخ المفي��د ف��ي الت��ذكره: و وافقھ��م عل��ى ذل��ك م��ن اKص��وليين. وغي��رھم
محم����د تق����ي ال����رازي ف����ي ھداي����ة +  409/الش����يخ الطوس����ي ف����ي ع����دة اKص����ول+  1/274:الذريع����ة

محس���ن الحك��يم ف���ي حق���ائق +  3/93:ال��دين العراق���ي ف���ي نھاي��ة اKفك���ارض���ياء +  2/528:المسترش��دين
  2/90:اKصول

  .2/221:التبيان، الطوسي )4(
  .285/كفاية اKصول، اyخوند )5(
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طھرت الم�رأة وتطھ�رت بمعن�ى واح�د فاحتم�ل أيض�اً ا]غتس�ال، فلم�ا احتم�ل : الدم؛ Kنه يقال

   )1())معنيين، وجب حمله على ما ] يحتمل ا] وجھاً واحداً وھو انقطاع الدم

ة الم�رأة الح�ائض حت�ى تغتس�ل م�ن واما من صحح القراءة بالتشديد فقد منع من مقارب�

] م�دة لطھ�ارة الح�ائض، ا] ذھ�اب ) :(( ھـ204ت(قال الشافعي . )2(الحيض بعد انقطاع الدم

 	فإذا تطھ�رن�، وذلك انقضاء الحيض 	حتى يطھرن�:الحيض ثم تغتسل، لقول هللا عز وجل

حت�ى �وھم�ا اجتم�اع الغ�ايتين ف�ي ھ�ذه اyي�ة، ) ھ�ـ606ت(، وج�وز ال�رازي )3())يعني الغسل

 -يعن��ي ا]غتس��ال -فھن��ا الغاي��ة ف��ي الحقيق��ة ھ��ي اKخي��رة :(( وحت��ى يغتس��لن، وق��ال 	يطھ��رن

  )4())لقربه منھا واتصاله بھا -يعني انقطاع الدم -وعبر عن اKول 

وتجدر ا6شارة إلى ان بعض ا]ع4م من المفسرين واKصوليين ذھب إلى الجمع ب�ين 

ھا، فان كان انقطاع الدم قب�ل عش�رة أي�ام، رجح�ت ق�راءة القراءتين من خ4ل تحديد مدة حيض

التش��ديد، أي ] يج��وز مقاربتھ��ا حت��ى تغتس��ل، وان كان��ت بع��د العش��رة أي��ام، رجح��ت الق��راءة 

  .)5(الثانية وجاز مجامعتھا قبل الغسل

ولكل أدلته التي جاء بھا لينصر مذھبه في ذلك، مما ] يتسع المقام لذكرھا ھھنا م�ن جھ�ة      

 ،من جھ�ة اخ�رىالتطويل الممل أو الخ�روج ع�ن أص�ل الموض�وع ف�ي ھ�ذه الدراس�ة، وخوف

على ان الباحث يؤيد المذھب اKول لورود الروايات المستفيض�ة ف�ي ذل�ك، منھ�ا م�ا ج�اء ع�ن 

يعن��ي  -ف��إذا أردت أن تج��امع م��ا قب��ل الطھ��ر :(( ان��ه ق��ال) الس��4م م��اعليھ( موس��ى ب��ن جعف��ر ا6م��ام

                                                
  .1/375:الفصول في اKصول، الجصاص )1(
 2:اب�ن أب�ي ح�اتم ف�ي تفس�يره+  2/523:الطب�ري ف�ي ج�امع البي�ان: ذھب إلى ھذا الرأي من المفسرين )2(
 1/227:ابن العربي في أحكام القران+  1/197:البغوي في تفسيره+  2/158:الثعلبي في تفسيره+  401/

اyلوس�����ي ف�����ي روح +  1/509:البيض�����اوي ف�����ي تفس�����يره+  6/73:ال�����رازي ف�����ي مف�����اتيح الغي�����ب+ 
  .، وغيرھم1/120:المعاني

اب��ن +  4/188:الزركش��ي ف��ي البح��ر المح��يط+  5/192:البخ��اري ف��ي كش��ف ا]س��رار: وم��ن اKص��وليين
  .على سبيل المثال. 1/230:الشوكاني في ارشاد الفحول+  2/146:عابدين في حاشية العطار

  .1/53:أحكام القران، الشافعي )3(
  .3/92:اKحكام، اyمدي) ظ(و. 3/67:المحصول، الرازي )4(
+  6/73:بال�رازي ف�ي مف�اتيح الغي�+  1/173:الس�مرقندي ف�ي تفس�يره: ذھب إلى ذل�ك م�ن المفس�رين )5(

السرخس���ي ف���ي : و وافقھ���م عل���ى ذل���ك م���ن اKص���وليين. 3/88:القرطب���ي ف���ي الج���امع Kحك���ام الق���ران
  .176/الشاشي في أصوله+  2/11:أصوله
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، ف��اKمر واض��ح ف��ي ا6باح��ة، ث��م ان ال��دين )1())فرجھ��ا ث��م تج��امع  فأمرھ��ا أن تغس��ل  -الغس��ل

  .ميسرة ] مشقة فيه، والحمل على قراءة التشديد فيه من المشقة ما ھو واضح

ان ف�ي ذل�ك : واما من ذھب إلى الجمع بين الق�راءتين وتحدي�د م�دة الح�يض في�رد علي�ه

الرواي�ات النبوي�ة، وھ�ذا  زيادة عل�ى ال�نص؛ إذ ل�م تص�رح ب�ه النص�وص ألقراني�ه فض�4 ع�ن

  .التفصيل الذي ذھبوا اليه يحتاج إلى دليل ناھض وھو مفقود في المقام

مفس���رين  -ومم���ا تق���دم يظھ���ر واض���حاً وظيف���ة الق���راءات الص���حيحة عن���د الف���ريقين 

وظيفتھ��ا التفس��يرية عل��ى المعن��ى الم��راد م��ن ال��نص  ف��يإذ ق��د أث��رت الق��راءات  -وأص��وليين

ه م���ن قب���ل المفس���رين، وعل���ى اس���تنباط الحك���م الش���رعي بالنس���بة القرآن���ي عن���د إرادة تفس���ير

 وتاريخ�ه ل�صوليين، اKمر الذي يساعد في اثبات مدعى الباحث حول وظ�ائف عل�وم الق�ران

  .عند الفريقين واشتراكھما في ذلك وان اختلفت منھجيتھما في التعامل معھا

  :وظيفة القراءات الشاذة عند الفريقين: ثانيا

تب��رز واض��حة عن��د أص��حاب الم��ذھب اKول الق��ائلين بج��واز ا]س��تد]ل ھ��ذه الوظيف��ة 

بالقراءات مطلقا، سواء كانت الشاذة منھا أو الصحيحة، وعليه؛ فان من المفروض ان ] يج�د 

المتتبع وظيفة للقراءة الشاذة عند المذھبين الثاني والثالث؛ ]نتفاء موض�وعھا عن�دھما، ا] ان 

  :على ذلك تالتطبيقاومن . لدى جميع تلك المذاھب الثالثة الباحث وجد تأثيرھا واضحاً 

ُ بِاللَّْغِو فِي أَْيَمانُِكْم َولَِك�ْن يَُؤاِخ�ُذُكْم بَِم�ا َعقَّ�ْدتُُم اKَْْيَم�اَن فََكفَّاَرتُ�هُ  �:قوله تعالى -1 ] يَُؤاِخُذُكُم هللاَّ

ْھلِ�يُكْم أَْو ِكْس�َوتُھُْم أَْو تَْحِري�ُر َرقَبَ�ٍة فََم�ْن لَ�ْم يَِج�ْد إِْطَعاُم َعَشَرِة َمَساِكيَن ِمْن أَْوَسِط َما تُْطِعُم�وَن أَ 

، فقد زيد في قراءة ابن مس�عود وأب�ي )89/المائدة( 	فَِصيَاُم ث4َثَِة أَيَّاٍم َذلَِك َكفَّاَرةُ أَْيَمانُِكْم إَِذا َحلَْفتُْم 

 )2()اتفصيام ث4ثة أيام متتابع( فكان في مصحفھما ) متتابعات(ابن كعب 

الذي يرفض حجي�ة الق�راءات مطلق�ا يق�وي م�ا ذھ�ب ) ھـ460ت(فتجد الشيخ الطوسي 

ويقويه انه في قراءة ابن :(( ة بقولهياليه من تفسير اyية المباركة بقراءة ابن مسعود وأبّي اyت

                                                
وأس�ندھا الش�يخ ) ع(ع�ن ا]م�ام الك�اظم 1/95:الرواية ذكرھا الشيخ الصدوق في من ] يحضره الفقيه )1(

  ).ع(ابي جعفر الباقر الى ا]مام  7/486:الطوسي في تھذيب ا]حكام
+  4/14:التبي��ان، الطوس��ي+  7/40:ج��امع البي��ان، الطب��ري) ظ(، و1/108:أحك��ام الق��ران، الش��افعي )2(

  .1/529:جوامع الجامع، الطبرسي
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، خ�4 الش�افعي )2(، وھ�و م�ا علي�ه ج�ّل المفس�رين)1())مسعود وأبي صيام ث4ثة أي�ام متتابع�ات

فمن افطر أياماً من رمض�ان م�ن ع�ذر قض�اھن :(( الذي رفض ھذه القراءة بقوله) ھـ204ت(

ول���م ي���ذكرھن  	فع���ّدة م���ن أي���ام أخ���ر�متفرق���ات أو مجتمع���ات وذل���ك ان هللا عزوج���ل ق���ال 

  )3())متتابعات

إلى أن القراءة الشاذة مجمع على انھا ليس�ت قرآن�ا، ا] انھ�م  )4(بينما ذھب اKصوليون

  .اختلفوا في حجيتھا

القراءة الشاذة اما ان ت�رد تفس�يراً أو حكم�اً، ف�ان وردت ):(( ھـ790ت(قال الزركشي 

وان وردت حكم�اً ف�4 يخل�وا ام�ا ان يعارض�ھا دلي�ل ... تفسيراً فھ�ي حج�ة كق�راءة اب�ن مس�عود

  )5())آخر أم ]، فان عارضھا فالعمل للدليل

وف�ي مع�الم أص�ول  )6())الق�راءة الش�اذة حج�ة ظني�ة:((وقال صاحب التقري�ر والتحبي�ر

ان القراءة الشاذة ] تكون أقل من خبر الواحد أو قول الصحابي وك4ھما حجة فل�ذلك :(( الفقه

الق��راءة الش��اذة :(( ، وق��ال ص��احب القواع��د والفوائ��د ا]ص��وليه)7())يك��ون العم��ل بھ��ا واجب��اً 

أم ]؟  فمذھبنا  فصيام ث4ثة أيام متتابعات ھل ھي حجة( كقراءة ابن مسعود في كفارة اليمين 

، ف��أوجبوا التت��ابع ف��ي كف��ارة اليم��ين )8())وم��ذھب أب��ي حنيف��ة انھ��ا حج��ة يح��تج بھ��ا  -الحنبل��ي-

  ).ث4ثة أيام متتابعات ( لقراءة ابن مسعود

إذ كيف تسمى القراءة الشاذة قراءة، وھ�ي ليس�ت قرآن�ا ! والباحث يسجل استغرابه ھنا

والحق انھا مم�ا يج�ب ردھ�ا جمل�ة وتفص�ي4 ا] اذا . لباتفاقھم ثم يحتجوا بھا في مقام ا]ستد]

                                                
  .4/14:التبيان، الطوسي )1(
أحك��ام +  7/40:ج��امع البي��ان، الطب��ري+  1/193:تفس��ير الق��ران، الص��نعاني: عل��ى س��بيل المث��ال) ظ( )2(

فق�ه +  1/529:جوام�ع الج�امع، الطبرس�ي+  1/335:الكشاف، الزمخشري+  1/253:ران، الجصاصالق
  .2/227:القرآن، الراوندي

  .1/108:أحكام القران، الشافعي )3(
+  2/516:عدة اKصول، الطوسي+  1/198:الفصول في اKصول، الجصاص: على سبيل المثال) ظ( )4(

ش�رح المعتم�د، +  155/ئد ا]صوليه، علي بن عب�اس الحنبل�يالقواعد والفوا+  1/269:أصول السرخسي
  .30/محمد الحبش.د
  2/126:البحر المحيط ،الزركشي )5(
  .4/41:التقرير والتحبير،  القاضي الحلبي   )6(
  .102/معالم أصول الفقه عند أھل السنة والجماعة، محمد الجيزاني )7(
  .155/يالقواعد والفوائد اKصولية، ابن عباس الحنبل )8(
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وج��د م��ا يقويھ��ا م��ن النص��وص قرآني��ة كان��ت أم حديثي��ه، كم��ا ذھ��ب إل��ى ذل��ك الطوس��ي ف��ي 

  .خصوص ھذه القراءة وما فصله الزركشي في البحر المحيط

وعلى الرغم من ذلك فالمقام يس�مح ب�القول ان للق�راءة الش�اذة وظيف�ة تفس�يرية أعط�ت 

  .اً ل�صوليين، و قوت عند المفسرين المعنى المراد بيانه من النص القرآنيحكما شرعي

ھَ�اتُھُْم َوأُولُ�و اKَْْرَح�اِم بَْعُض�ھُْم � قوله تعالى -2 النَّبِيُّ أَْولَ�ى بِ�اْلُمْؤِمنِيَن ِم�ْن أَْنفُِس�ِھْم َوأَْزَواُج�هُ أُمَّ

  ).6/اKحزاب( 	...أَْولَى بِبَْعضٍ 

، )وھ�و أب لھ�م (و ف�ي بع�ض الق�راءات:(( ان�ه) ھ�ـ505ت(ذكر الراغب ا]ص�بھاني 

، وعل�ى ال�رغم )1())وبھا قرأ ابن عباس وأبي بن كعب وھ�ي ف�ي مص�حفه، وھ�ي ق�راءة ش�اذة

ھَ�ُؤ]ِء .. � :من ذلك فان المفسرين استدلوا بھذه القراءة الشاذة على إيضاح معنى قول�ه تع�الى

عن�ي ب�ه أزواجھ�م وذل�ك ((    ، إذ جاء في تفسير القمي أنه )78/ھ�ود(	  ..بَنَاتِي ھُنَّ أَْطھَُر لَُكْم 

أزواجكم ھّن أطھر : ان النبي أبو أمته فدعاھم إلى الح4ل، ولم يكن يدعوھم إلى الحرام، فقال

  .)2())لكم 

كم�ا  -على صحة ھ�ذا المعن�ى ب�القراءة الش�اذة تل�ك ) ھـ399ت(وقد استدل ابن زمنين 

النب��ي أول��ى  :( بيه بم��ا روي ع��ن ق��راءة أب��ي ب��ن كع��بوھ��ذا ش��:(( إذ ق��ال -يق��ول الراغ��ب 

  .)3() ))بالمؤمنين من أنفسھم وأزواجه أمھاتھم وھو أب لھم

، إذ )عليھم�ا الس�4م(ونسب الشيخ الطبرسي ھذه القراءة الى ا6مامين الباقر والص�ادق

  .)5(نوھو مذھب أكثر المفسري )4() ))عليھما الس4م(و روي ذلك عن الباقر والصادق(( :قال

  .)5(نالمفسري

                                                
  1/6:مفردات غريب القران، الراغب ا]صبھاني )1(
كنز الدقائق، +  8/121:مجمع البيان، الطبرسي ) ظ(، و1/335:تفسير القمي، محمد بن إبراھيم القمي )2(

  .2/350:الدقائق، المشھدي
  .2/301:تفسير ابن زمنين )3(
  .3/49:جوامع الجامع، الطبرسي )4(
أحك�����ام الق�����ران، +  6/2063:تفس�����ير اب�����ن أب�����ي ح�����اتم + 12/111:ج�����امع البي�����ان، الطب�����ري) ظ( )5(

تفسير +  5/181:الكشف والبيان، الثعلبي+  2/163:تفسير السمرقندي، السمرقندي+  3/327:الجصاص
الق�����ران، =الج�����امع Kحك�����ام +  295/ 2:مع�����الم التنزي�����ل، البغ�����وي+  2/447:الس�����معاني، الس�����معاني

ن�ور +  2/983:اKص�فى، الف�يض الكاش�اني+  2/469:تفسير القران العظيم، ابن كثير+  9/73:القرطبي
  .4/237:الثقلين، الحويزي
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انھ�ا أوج�دت المناس�بة والع4ق�ة ب�ين آي�ة  -كما ھو واض�ح  -فوظيفة القراءة الشاذة ھنا 

ليتوضح المعن�ى الم�راد وين�دفع ا]ش�كال ال�وارد ف�ي )  )عليه الس4م (ھود( اKولى و آية ) اKحزاب(

وج�ه م�ن خ�4ل ؟ فت)ھذه بناتي ھ�ن اطھ�ر لك�م (  )عليه الس�4م (اyية الثانية إذ كيف يقول النبي لوط 

  .)1(ھي زوجات من ھجم على ضيفيه لفعل الفاحشة) بناتي(القراءة الشاذة تلك ان المراد من 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .المصادر نفسھا في تفسير اyية المزبورة) ظ( )1(
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  الخاتمة وأھم النتائج

] يس��عني وان��ا أص��ل إل��ى خاتم��ة البح��ث ا] ان اس��جد z ش��كراً إذ يس��ر ل��ي م��ا تق��دم 

ان ين�ال جھ�دي المب�ذول رض�اه ورض�ا أس�اتذتي )ص�لى هللا علي�ه وآل�ه وس�لم(وأتوسل به اليه وبمحم�د وال�ه 

  .ا]ج4ء

وج�دير بال��ذكر ان م�ا يمي��ز ھ�ذه الدراس��ة ع�ن غيرھ��ا م�ن الدراس��ات انھ�ا جمع��ت ب��ين 

  .علمين رئيسيين مھمين علوم القران بضميمة علم التفسير وعلم اKصول

ق�ران عل�ى وقد وجد البحث اتفاقاً كبيراً بين المفسرين واKصوليين في تناولھم لعل�وم ال

عل��ى عم��ل المفس��ر  اواض��ح اوان لوظ��ائف عل��وم الق��ران اث��ر. ال��رغم م��ن اخ��ت4ف منھجھم��ا

  .واKصولي

ثم ان ا]ط4ع على مادة أصول الفقه في غير مصادرھا كما في مصادر علوم الق�ران 

يقوي أقوال اKص�وليين وأرائھ�م ويزي�د عل�م اKص�ول ق�وة وثبات�اً ووض�وحاً إذ ان ذل�ك يك�ون 

أكيد ] قوال اKصوليين وھذا يؤك�د م�ا اتف�ق علي�ه العلم�اء م�ن ان أص�ول الفق�ه عب�ارة بمثابة ت

  .عن قواعد عامه ] يمكن ا]ستغناء عنھا و] احداث تغيراً فيھا

وقد وجد البحث تشابھا كبي�راً ب�ين م�ادة عل�وم الق�رآن وعل�م أص�ول الفق�ه وان اختلف�ت 

ه وتس��تعمل ب��نفس المقص��ود ك��المحكم س��ميات ولك��ن لھ��ا المعن��ى نفس��مبع��ض اKحي��ان ف��ي ال

س�ھل وھ�ذا مم�ا . ل والمفص�ل م�ن اKلف�اظاKص�وليين المجم� بع�ض والمتشابه الذي يعني عند

على الباحث الجمع ب�ين المص�طلحات والمقارن�ة بينھم�ا أو الوق�وف عل�ى تفاص�يل أكث�ر غي�ر 

ما يع�د متم�اً موجودة ربما في احد العلمين وموجودة ف�ي اyخ�ر، ول�ذلك يمك�ن الق�ول ان اح�دھ

  .ل�خر وموضحاً له

  :وقد ظھر للبحث عدة نتائج يوردھا على شكل نقاط اتماماً للفائدة وتسھي4ً للمطلع

ثب���ت ان تم���ايز العل���وم يك���ون باغراض���ھا ]  اذو ،اك���ل عل���م موض���وعلظھ���ر للبح���ث ان  -1

ن بموض�وعھا ف�ان عل�وم الق�ران يمك�ن ان تك�ون موض��وعاً لعل�م اKص�ول إذ ق�د تس�ھم ف�ي بي��ا

  .الحكم الشرعي واستنباطه اذا ما وقعت حجة في طريق ا]ستنباط
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تأسيس��ا عل��ى م��ا تق��دم فان��ه ] م��انع م��ن ت��داخل عل��وم الق��ران م��ع عل��م اKص��ول عل��ى وج��ه  -2

  الخصوص فض4ً عن العلوم اKخرى، وإنما يكون تمايزھما بالغرض ] بالموضوع

لقران مستنداً إلى موضوع ذل�ك العل�م ينبغي ان يكون الضابط في دخول علم ما في علوم ا -3

 هوغايته والغرض منه، فما كان موضوعه القران الكريم وغايته فھم معاني�ه واس�تنباط أحكام�

  .وغرضه الكشف عن مراد هللا تعالى في خطابه ف4 مانع من دخوله في علوم القران

. ل�ه وھ�و أساس�ھا ان التفسير علم من علوم الق�ران وھ�و اجلھ�ا وبقي�ة عل�وم الق�ران خادم�ة -4

وإنم��ا يباينھ��ا ف��ي س��عة موض��وعه فھ��و يتن��اول جمي��ع الق��ران وتخ��تص بقي��ة عل��وم الق��ران 

ھ��ي اكب��ر م��ن مس��ائل جمي��ع عل��وم . كم��ا ان مس��ائله متع��ددة وقض��اياه كثي��رة. بموض��وع مح��دد

وغاية أسمى من غاي�ة العل�وم اKخ�رى فغايت�ه الكش�ف ع�ن م�راد هللا كم�ا ھ�و . القران اKخرى

الق�ران الك�ريم ب�ل ان الحاجة إلى التفسير اشد من الحاجة إل�ى معرف�ة بقي�ة عل�وم  ثم. معروف

] يض�ر  -م�ث4 -بعض علوم القران قد ] يضر في عمله كعل�م الرس�م ألقران�يان جھل العالم ب

  .المفسر و] اKصولي في عملھما إن جھ4ه

عن�د المفس�رين وجمھ�ور  ان مفھوم العام واحد عن المفسرين واKصوليين وان د]لة الع�ام -5

اKصوليين ھي د]لة ظنية فيم�ا ذھ�ب مفس�روا الحنفي�ة وأص�وليوھم إل�ى الق�ول بقطعي�ة د]ل�ة 

العام، فنقط�ة الت�داخل ب�ين المفس�رين واKص�وليين بالنس�بة Kص�حاب ال�رأي اKول ھ�ي ظني�ة 

  .د]لة العام

العم���وم ! أقس���ام ان أقس���ام الع���ام عن���د المفس���رين واKص���وليين واح���ده فھ���ي عل���ى ث4ث���ة -6

ا] ان ھذه اKقسام كانت عند المفسرين على . أ]ستغراقي والعموم ألمجموعي والعموم ألبدلي

نح��و التلم��يح ] التص��ريح إذ ل��م يف��ردوا لھ��ا باب��اً لدراس��تھا أو مناقش��تھا، وان ك��ان ھ��ذا عن��د 

  .اKصوليين

 دا اقتص��ر البح��ث عن��ان دراس��ة الع��ام عن��د المفس��رين ش��امل لجمي��ع آي ال��ذكر الحك��يم فيم�� -7

  .اKصوليين حول آيات اKحكام فحسب

ان مفھوم المطلق والمقيد واحد عند الفريقين وقد اتفقا على ان د]ل�ة المطل�ق د]ل�ة مطلق�ة  -8

وان ا6ط4ق يب�اين العم�وم . غير مقيده ما لم يرد دليل يقيده واما د]لة المقيد فھي مقيده باللفظ

. وف�ي ا6ط�4ق يس�تفاد م�ن قرين�ة الحكم�ة. يستفاد من اللف�ظ نفس�هإذ ان ا]ستيعاب في العموم 
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كم��ا ان الف��رق ب��ين التخص��يص والتقيي��د عن��د الف��ريقين ھ��و ان التقيي��د يش��خص الماھي��ة الت��ي 

واما التخصيص فھو اخراج جزء م�ن اف�راد الع�ام م�ن . ينحصر بھا الحكم دون ما كان مشاعاً 

  .من افراد العامحكم النص مع بقاء الحكم ساريا في الباقي 

ان المفسرين واKصوليين قد اتفق�وا عل�ى معن�ى المحك�م والمتش�ابه ف�ي اللغ�ة واختلف�وا ف�ي  -9

وذھب المفسرون إلى ان التشابه تارة يكون في اللفظ وتارة . تحديد المفھوم ا]صط4حي لھما

] يك�ون ا] يكون في المعنى وتارة يكون من جھتھما معاً، بينما يرى اKص�وليون ان التش�ابه 

  .د بين عدة معان والذي تخفى كيفيتهدفي المعنى المر

ان المتشابه عند المفسرين مم�ا يمك�ن إدراك�ه وفھ�م معن�اه م�ن قب�ل الراس�خين ف�ي العل�م،  -10

المتش�ابه عن�د  ىوربم�ا عن�. الحنفية اويرى اKصوليون عدم امكان ذلك وبخاصة عند اصوليو

  .بعض اKصوليين المجمل من اKلفاظ

ان المفسرين واKصوليين متفقون عل�ى تحدي�د المفھ�وم ا]ص�ط4حي للمجم�ل والمفص�ل  -11

  .تكلم نفسهموان سبب ا]جمال في النص القرآني ھو ال

ف��ي  هان المفس��رين واKص��وليين اتفق��وا عل��ى تحدي��د مفھ��وم النس��خ وعل��ى ج��واز وقوع�� -12

 ط�رق معرف�ة النس�خ انو ،س�خالكتاب العزيز عند وجود تناقض حقيقي بين حكم�ين ق�ابلين للن

  :وھي لدى الفريقين واحدة

وجود تناقض حقيق�ي ب�ين حكم�ين ق�ابلين للنس�خ ف�ي مس�ألة واح�دة ف�ي زم�ان ومك�ان واح�د  -أ

  .وكيفية واحدة

  .وجود دليل صريح وصحيح يؤيد احدھما في تأخره عن اyخر -ب

  .اجماع العلماء على وقوع النسخ -ج

وام��ا  ،انھ��ا قص��ة فتناولوھ��ا عل��ى الش��مولية ظلقرآني��ة بلح��اان المفس��رين عن��وا بالقص��ة ا -13

ن فقد عنوا باKحكام التي اشتملت عليھا القصة ألقرانيه من حيث امكان كونھا حج�ه واKصولي

  في ا]ستد]ل أم ]؟

ان شرع من قبلنا في عرف المفسرين واKصوليين ھو شرع لنا ما لم يثبت نس�خه ب�دليل  -14

والخ�4ف واق�ع ب�ين العلم�اء ف�ي . رع لن�ا اذا ثب�ت ب�دليل م�ن ش�رعنامعتبر من شرعنا وھو ش�

  .حال عدم وجود دليل
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وق��د ك��ان ل��ه ت��اثير واض��ح عل��ى عم��ل ھ��و م��ن قض��ايا ت��اريخ الق��ران  ان أس��باب الن��زول -15

المت��أخرون م��ن المفس��رين ول��م يح��دد  ،مفھوم��ه عن��ي بتحدي��دالمفس��ر وا]ص��ولي وان ال��ذي 

ان Kس�باب الن�زول فوائ�د ھام�ة تع�ين  ،تف�اق حاص�ل بينھم�ا اKصوليون له معنى، على ان ا]

كم�ا انھ�م اتفق�وا عل�ى . في الكشف عن مراد هللا تعالى وف�ي اس�تنباط الحك�م الش�رعي وتحدي�ده

الطرق التي تساعد في معرفة أسباب النزول وھ�ي محص�ورة ف�ي اخب�ار ورواي�ات الص�حابة 

لى وجود قواعد Kسباب النزول مش�تركة وقد اتفقوا ع. شاھدوا الوحي وعاصروا نزوله نالذي

  .بينھم وھم متفقون على حجية تلك القواعد في مقام ا]ستد]ل

عل��ى ال��رغم م��ن اتف��اقھم عل��ى أھمي��ة عل��م الق��راءات ا] ان المفس��رين واKص��وليين ل��م  -16

فالمفس�ر  ،اKص�وليين م�ن عناي�ةعلى ان المفسرين عنوا ب�القراءات أكث�ر . يحددوا مفھوماً لھا

ب��القراءة الش��اذة والص��حيحة وام��ا اKص��ولي ف��4 يب��الي بالش��اذة و] يأخ��ذ بھ��ا ف��ي مق��ام  ىن��يع

وان مس��ألة ت��واتر الق��راءات مس��ألة خ4في��ه ب��ين . ا]س��تد]ل عن��د م��ن يق��ول بحجي��ة الق��راءات

  .المفسرين واKصوليين

ھيم تحدي�د المف�ا عل�ى ونمن جميع ما تق�دم ظھ�ر للبح�ث ان المفس�رين واKص�وليين متفق� -17

  .العامه للمشتركات من علوم القران بينھما وان الخ4ف في الجزئيات التي تكاد تكون نادرة

ان لعل��وم الق��رآن وظ��ائف عدي��دة ل��دى المفس��رين واKص��وليين ا] انھ��ا تختل��ف ف��ي أداء  -18

مھمتھا عند المفس�رين منھ�ا عن�د اKص�وليين فوظ�ائف عل�وم الق�ران عن�د المفس�رين تع�ين ف�ي 

لمعنى المراد تفسيره للوصول إلى مراد هللا تعالى واما عند اKصوليين فوظ�ائف الكشف عن ا

علوم القران تقتصر عل�ى اثب�ات الحج�ة ف�ي ا]س�تنباط وم�ا يع�ين ف�ي تأس�يس قواع�د أص�وليه 

  .تسھم في استنباط الحكم الشرعي من النصوص

  وأخيراً يوصي البحث بعدة نقاط

ف��ان ھ��ذه الدراس��ة كان��ت مختص��رة  ،ة وتفص��ي4ً ان تك��ون دراس��ة عل��وم الق��ران أكث��ر س��ع -1

فكان على الباحث ان يختص�ر ف�ي استعراض�ه لمواض�يع ، لتقييدھا بعدد محدود من الصفحات

ويمك��ن للب��احثين ان يقتص��روا عل��ى موض��وع واح��د م��ن . مراع��ة ل��ذلك التقيي��د، ھ��ذه الدراس��ة 

ام والخ�اص عن�د الع� وظ�ائف واقت�رح  دراس�ة،مواضيع ا]طروحة فيما يخ�ص عل�وم الق�ران 

  .كعنوان ]طروحة دكتوراه  المفسرين وا]صوليين
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ـ يلتمس الباحث من عمادة كلية الفقه الم�وقرة ان تس�عى لرف�ع القي�د ع�ن كاھ�ل الب�احثين ف�ي 2

اذ ربم��ا يتطل��ب ، و]طروح��ة ال��دكتوراه، تحدي��دھم بع��دد م��ن الص��فحات لرس��الة الماجس��تير 

  .امعة الموقرة موضوع ما اكثر مما نصت عليه قوانين الج

  

  واخر دعوانا ان الحمد z رب العالمين                              
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 فھرست المصادر والمراجع

  

  

 	القرآن الكريم � 

 المطبوعات 

دار ،عب��د الحب��ار زك��ار:تحقي��ق، )ھ��ـ1307ت(ص��ديق ب��ن حس��ن ، القن��وجي :ابج��د العل��وم  .1

  .م1978-بيروت-الكتب العلمية

عل�ي ب�ن عب�د ، الس�بكي :ا�بھاج في شرح المنھاج على منھاج الوصول الى علم ا�صول  .2

  .ھـ1404-بيروت-دار الكتب العلمية، 1ط،جماعة من العلماء :تحقيق،)ھـ756ت(الكافي 

الھيئ��ة المص��رية العام��ة ،1ط، الش��حات الس��يد زغل��ول.د: ا�تجاھ��ات الفكري��ة ف��ي التفس��ير  .3

  .م1975/ھـ1395-فرع ا�سكندرية-للكتاب

منتھى ا�ماني والمس�رات ف�ي (المسمى ، بع عشر ااتحاف فضMء البشر في القراءات الر  .4

ش��عبان محم��د اس��ماعيل : تحقي��ق)ھ��ـ1117:ت(البن��ا احم��د ب��ن محم��د ):عل��وم الق��راءات

 . ت، �.بيروت ،عالم الكتب ،1ط،

: تحقي��ق ، )ھ��ـ911:ت(الس��يوطي عب��د ال��رحمن ب��ن اب��ي بك��ر :ا�تق��ان ف��ي عل��وم الق��ران   .5

 . م1975/ ھـ1354 –طبعة الھئية العامة المصرية للكتاب ،محمد ابو الفضل ابراھيم 

 2ط،) ھـ1355:ت(تقريرات النائيني  )ھـ1413ت(�بي القاسم الخوئي: اجود التقريرات   .6

 .ھـ1410-قم،مؤسسة مطبوعاتي ،)ع(مطبعة اھل البيت 

عب���د الغن���ي عب���د ، تحقي���ق) ھ���ـ204ت(محم���د ب���ن ادري���س،الش���افعي: احك���ام الق���ران   .7

  .ھـ1400/بيروت-دار الكتب العلمية،1ط،الخالق

ض��بط وتخ��ريج ، )ھ��ـ370:ت(الجص��اص اب��و بك��ر احم��د ب��ن عل��ي ال��رازي :احك��ام الق��رآن   .8

 .م1994/ھـ1415بيروت ،دار الكتب العلمية .1ط،عبد السMم محمد علي شاھين :

عل�ي :تحقي�ق) ھ�ـ543:ت(هللا القاض�ي  احكام القرآن ابن العربي اب�ي بك�ر محم�د ب�ن عب�د  .9

 .م1929-مصر،محمد البيجاوي ،دار الفكر 

عب��د ال��رزاق :تعلي��ق ، )ھ��ـ631:ت(ا�م��دي عل��ي ب��ن محم��د :ا�حك��ام ف��ي اص��ول ا�حك��ام  .10
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 .ھـ1402-دمشق،المكتب ا�سMمي ، مطبعة مؤسسة النور  2ط، عفيفي

، )ھ�ـ456:ت(ح�زم اا�ندلس�ي الظ�اھري اب�و  محم�د عل�ي ب�ن:ا�حكام في اص�ول ا�حك�ام  .11

 .ھـ1345-القاھرة ،مطبعة العاصمة الناشر علي يوسف ،احمد شاكر :تحقيق

 .ت ، � . 1ط، )ھـ298:ت(يحيى بن الحسين بن قاسم :ا�حكام في الحMل والحرام  .12

مطبعة عيس�ى ، دار احياء الكتي العربية ، )ھـ505ت0محمد الغزالي ، احياء علوم الدين  .13

  ).ت.�(،ركاهالحلبي وش

مي��ر :تحقي��ق ،)460:ت(الطوس��ي اب��و جعف��ر محم��د ب��ن الحس��ن:أختي��ار معرف��ة الرج��ال  .14

-، ق�م )ع(مؤسسة آل البيت –مطبعة بعثت ،ومھدي الرجائي،داماد،ومحمد باقر الحسيني

 .ھـ 1404

العMم��ة الحل��ي الحس��ن ب��ن منص��ور ب��ن يوس��ف ب��ن : ارش��اد ا�ذھ��ان ال��ى احك��ام ا�يم��ان  .15

ق�م ،طباعة ونشر جامع�ة المدرس�ين ، 1ط،فارس الحسون : تحقيق، )ھـ726:ت(المطھر 

 .ھـ1410-

الش���وكاني محم���د ب���ن عل���ي : ارش���اد الفح���ول ال���ى تحقي���ق الح���ق ف���ي عل���م ا�ص���ول  .16

 . ت ، �، مصر ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، )ھـ1250:ت(

/ ھ��ـ1381-رة الق��اھ، دار الكت��اب ا�س��Mمي ، عل��ي الخفي��ف ، اس��باب اخ��تMف الفقھ��اء  .17

  .م1969

مك�ة ، دار احم�د الب�از ، )ھ�ـ468:ت(الواحدي علي ب�ن احم�د النيس�ابوري:اسباب النزول  .18

 .م1968/ھـ1388-المكرمة 

تحقي��ق وتعلي��ق حس��ن ،)ھ��ـ460:ت(الطوس��ي اب��و جعف��ر محم��د ب��ن الحس��ن :ا�ستبص��ار  .19

 .ھـ1363-قم،مطبعة خورشيد ،دارالكتب ا�سMمية ،الموسوي 

عم��ر ب��ن يوس��ف بنعب��دهللا ، اب��ن عب��د الب��ر: ف��ي ش��رح م��ذاھب علم��اء ا�مص��ارا�س��تذكار  .20

  .م1998-ھـ1418/بيروت–دار الكتب العلمية   1ط، )ھـ463(القرطبي

، ط�ه محس�ن : تحقي�ق، )ھـ684:ت(القرافي شھاب الدين :ا�ستغناء في احكام ا�ستثناء  .21

 .م1982/ھـ1402بغداد ،مطبعة الرشاد 

، دار الجي������ل،2ط،احم������د محم�����د الحص������ري . د: النص������وص اس�����تنباط ا�حك������ام م�����ن .22



 326

  .م1997-ھـ1417/بيروت

: ت(ابن عبد البر ابو عمر يوسف بن عبد هللا القرطب�ي : ا�ستيعاب في معرفة ا�صحاب  .23

مطبع��ة نھض��ة مص��ر ومطبع��ة دار احي��اء ، 1ط،عل��ي محم��د بيج��اوي : تحقي��ق، )ھ��ـ463

 . ھـ1328 –بيروت ، التراث العربي 

ابن ا�ثير عز الدين ابو الحسن علي بن اب�ي الك�رم محم�د :بة في معرفة الصحابةاسد الغا .24

 .ت.�) ھـ630:ت(بن محمد بن عبد الكريم الشيباني

ال���������رازي فخ���������ر ال���������دين محم���������د ب���������ن :اس���������رار التنزي���������ل وان���������وار التأوي���������ل .25

 -مطبع���ة دار واس���ط للطباع���ة والنش���ر،1ط،محم���ود احم���د:تحقي���ق،)ھ���ـ606:ت(عم���ر

 .م1985/ھـ1406

اب���ن حج���ر اب���و الفض���ل ش���ھاب ال���دين احم���د ب���ن عل���ي :ص���ابة ف���ي تميي���ز الص���حابة ا� .26

ع������ادل احمدعب������د الموج������ود ،وعل������ي محم������د :،تحقي������ق) ھ������ـ852:ت(العس������قMني

 .ھـ1415-بيروت،ومطبعة ونشر دار الكتب العلمية و1عوض،ط

 1423-ق�م ، طب�ع ونش�ر دار الھ�ادي، 8ط،المي�رزا عل�ي المش�كيني: اصطMحات ا�صول  .27

 .ھـ

تقديم وتصحيح ،) ھـ1091:ت(الفيض الكاشاني محمد محسن:ا�صفى في تفسير القرآن  .28

 .ھـ1423-طھران، دارنشر اللوح المحفوظ ، مطبعة سرور ، 2ط، مھدي ا�نصاري  :

ال��دكتور حم��د عبي��د الكبيس��ي ،اص��ول ا�حك��ام وط��رق ا�س��تنباط ف��ي التش��ريع ا�س��Mمي  .29

  .م1987لسنة /646/بغداد  -اللوطنيةالمكتبة ، 1ط،والدتور صبحي محمد جميل

، عل��ي ب��ن محم��د الحنف��ي ،الب��زدوي، )كن��ز الوص��ول ال��ى عل��م ا�ص��ول(اص��ول الب��زدوي .30

  ).ت.�.(كراتشي-مطبعة جاويد بريس

 .ھـ1388،دمشق ،العك خالد بن عبد الرحمن :اصول التفسير  .31

 1ط، ،)ھ�ـ463: ت(البغ�دادي اب�و بك�ر احم�د ب�ن عل�ي الخطي�ب : اصول ال�دين ا�س�Mمي  .32

 .م1931 –القاھرة ،مطبعة السعادة ،

 .ت. �–طھران ، دار احسان ، 1ط،وھبة الزحيلي : اصول الدين ا�سMمي  .33

مطبع�ة ،1ط،) ھ�ـ463:ت(الخطيب البغدادي ابو بك�ر احم�دبن عل�ي:اصول الدين ا�سMمي .34
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 .م1931-القاھرة ، السعادة 

دار المعرف�ة ،   1ط،)ھـ490:ت  (ھل السرخسي محمد بن احمد بن س:اصول السرخسي  .35

 .ھـ1393 -للطباعة والنشر بيروت

دار الكت�اب ، )ھ�ـ344ت(اب�و عل�ي ،احمد بن محمد بن اسحاق ، الشاشي، اصول الشاشي .36

  .ھـ1402-بيروت –العربي 

  .م1947/بيروت–دار الفكر العربي ،  1ط،ابو زھره ،اصول الفقه  .37

  .م1965/مصر-مطبعة دار الشرقا�وسط، 1ط،بدران ابو العنيين: اصول الفقه  .38

الغ�دير ، منش�ورات ا�جتھ�اد، 1ط،الصفار الش�يخ فاض�ل: ،اصول الفقه وقواعد ا�ستنباط .39

  م2009/ھـ1430للطباعة والنشر 

  .م1983-ھـ1358/القاھرة-3ط -مطبعة ا�ستقامة، محمد بك الخضري. د، اصول الفقه .40

) ھ�ـ1293ت(محمد ا�مين بن محمد المختار،طيالشنقي:  اضواء البيان في تفسير القران .41

-دار الفك���������ر للطباع���������ة والنش���������ر، 1ط،تحقي��������ق مرك���������ز البح���������وث والدراس��������ات

  .م1995/ھـ1415/بيروت

الناشر دار الفكر بيروت ،،  1ط، ،)ھـ1310:ت(الدمياطي السيد البكري : اعانة الطالبين  .42

 . ھـ1418-

مي اب��و بك��ر الح��افظ محم��د ب��ن موس��ى الح��از: ا�عتب��ار ف��ي الناس��خ والمنس��وخ م��ن ا�ث��ار .43

 . ت ، �، القاھرة ، مطبعة مكتبة عاطف ، محمد احمد عبد العزيز : تحقيق، )ھـ584:ت(

 3ط،احم�د ص�قر : تحقي�ق )ھـ 403:ت(الباقMني ابو بكر محمد بن الطيب :اعجاز القران  .44

 .ت، � –القاھرة / مصر، دار المعرف ، 

دار ، مطبعة مھ�ر ، )ھـ1415:ت(الكلبايكاني محمد رضا:د افاضة العوائد على درر الفوائ .45

 .ھـ1411-قم ، القرآن الكريم 

، )ھ��ـ540:ت(ا�نص��اري ابوجعفراحم��د ب��ن عل��ي ب��ن احم��د:ا�قن��اع ف��ي الق��راءات الس��بع .46

-لبن��ان–دار الكت��ب العلمي��ة ،منش��ورات محم��د عل��ي بيض��ون،احم��د فري��د المزي��دي:تحقي��ق

 .م1999

دار الكت�اب ا�س�Mمي ، )ھ�ـ475: ت(و� الحسن بن علي بن جعفر ابن ماك: اكمال الكمال  .47
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 .م1969/ ھـ1381-القاھرة ، 

 1ط،م��ع مختص��ر المزن��ي ، )ھ��ـ204:ت(الش��افعي اب��و عب��د هللا محم��د ب��ن ادري��س : ا�م .48

 .م1980/ھـ1400–بيروت ،مطبعة دار الفكر

د الحس��يني احم��: تحقي��ق، )ھ��ـ1104: ت(الح��ر الع��املي محم��د ب��ن الحس��ن:ام��ل ا�م��ل  .49

 –النج���ف ا�ش���رف / مطبع���ة ا�داب ،  بغ���داد / ش���ارع المتنب���ي  –نش���رمكتبة ا�ن���دلس 

 . ھـ1404

العكب�ري اب�و البق�اء عب�د هللا ب�ن : امMء ما من به الرحمن من وجوه ا�ع�راب والق�راءات .50

 .م1978/ھـ1399-بيروت، دار الكتب العلمية ، )ھـ616:ت(الحسين بن عبد هللا 

/ ھـ1390 –القاھرة ، مطبعة دار الشعب ، الشرقاوي الشيخ محمود : ي القران ا�نبياء ف .51

 . م1970

تحقي�ق مؤسس�ة ، )ھ�ـ436:ت(الشريف المرتضى علي ب�ن الحس�ين الموس�وي :ا�نتصار .52

 .ھـ1415-قم،مؤسسة النشر ا�سMمي التابعة لجماعة المدرسين ،1ط،النشر ا�سMمي 

دار الحكم�ة  –جامع�ة بغ�داد ، ل عبد الواحد عبد الرحمنفاض.د، ا�نموذج في اصول الفقه .53

  .م1987/

) ھ�ـ682(شھاب الدين احمد بن ادريس المالكي،القرافي: انوار البروق في انواع الفروق .54

  م1956-ھـ1375/محمد حامد الفقي:تحقيق وتصحيح 

 تحقي�ق ونش�ر)ھ�ـ1359ت(الش�يخ عب�اس القم�ي:ا�نوار البھية في تاريخ الحج�ج ا�لھي�ة .55

  .ھـ1417/قم-مؤسسة النشر التابعة لجماعة المدرسين

، )ھ��ـ381:ت (المفي��د اب��و عب��د هللا محم��د ب��ن محم��دبن النعم��ان العكب��ري:اوائ��ل المق��ا�ت  .56

 .م1993/ھـ1414-بيروت ،دار المفيد للطباعة والنشر ،2ط

ج���Mل ال���دين :تحقي���ق، )ھ���ـ260:ت(النيس���ابوري الفض���ل ب���ن ش���اذلن ا�زدي :ا�يض���اح  .57

  ني المحدثالحسي

  

 

ابن المطھر ابو طالب محمد بن الحسن الحل�ي :ايضاح الفوائد في شرح اشكا�ت القواعد  .58
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–ق��م ،امطبع��ة العلمي��ة ،والبروج��ردي ،وا�ش��تھاري ،الكرم��اني : تحقي��ق،)ھ��ـ770:ت(

 .ھـ1378

البغدادي اسماعيل ب�ن محم�د ام�ين ب�ن مي�ر :ايضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون .59

مطبعة ونش�ردار ، ورفعت بيلكھالكليسي،محمدشرف الدين :تصحيح ) ھـ1339:ت(سليم 

 .ت،�.بيروت  -احياء التراث العربي

، ) ھ�ـ1111:ت(المجلس�ي محم�د ب�اقر :بحار ا�نوار الجامعة ل�درر اخب�ار ا�ئم�ة ا�طھ�ار .60

 .م1983/ھـ1403-مطبعة ونشر دار الوفاء بيروت ، 2ط

زكري�ا :تحقيق، ) ھـ970(المصري ابن نجيم الحنفي :ئق البحر الرائق في شرح كنز الدقا .61

-مطبع����ة دار الكت����ب العلمي����ة بي����روت ،الناش����ر محم����د عل����ي بيض����ون  1ط،عمي����رات 

 .م1997/ھـ1418

اب����ن المرتض���ى احم����د ب����ن يحي����ى :البح���ر الزخ����ار الج����امع لم���ذاھب علم����اء ا�مص����ار  .62

 .م1947-القاھرة ،مطبعة السعادة  1ط، )ھـ840:ت(

:     ح�رره) ھ�ـ794ت(الزركشي محمد بن بھادر بن عبد هللا : في اصول الفقه البحر المحيط .63

وزارة ا�وقاف والش�وؤن ، 1ط،عبد الستار ابو رغده. عمر سليمان ا�شيقر وراجعه د. د

  .م1988-ھـ1409/الكويت –الدينية 

، مطبع��ة الس��عادة )ھ�ـ754ت(محم��د ب�ن يوس��ف ، اثي�ر ال��دين ،اب�و حي��ان: ،البح�ر المح��يط .64

  .ھـ1382/قاھرة ال

طبع ونشر مؤسسة ، الزرندي ابو الفضل مير محمدي :بحوث في تاريخ القرآن وعلومه  .65

 .ھـ1420-قم،النشر ا�سMمي 

ب����و بك����ر ب����ن مس����عود الحنف����ي الكاش����اني ا:ب����دائع الص����نائع    ف����ي   ترتي����ب الش����رائع  .66

 .م1989ھـ1409-باكستان ، الناشر مكتبة الحبيبية ، 1ط، )ھـ587:ت(

ابن رشد الحفيد ابو الوليد محمد ب�ن احم�د ب�ن محم�د ب�ن :ية المجتھد ونھاية المقتصد بدا .67

-طب���ع ونش���ر دار الفك���ر بي���روت ، خال���د العط���ار : تحقي���ق،  1ط، )ھ���ـ595:ت(احم���د 

 .م1995/ھـ1415

  ھـ1374/طھران، نشر نيايش، 1ط،علي العارفي البشي، البداية في توضيح الكفاية .68
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عب�����د المل�����ك ب�����ن عب�����د هللا ب�����ن يوس�����ف ، الج�����ويني ، البرھ�����ان ف�����ي اص�����ول الفق�����ه .69

  .ھـ 1418/مصر–المنصورة ،4ط،عبد العظيم محمود الديب . د:   تحقيق،)ھـ478ت(

، )ھ���ـ794:ت(الزركش���ي ب���در ال���دين محم���د ب���ن عب���د هللا :البرھ���ان ف���ي عل���وم الق���رآن  .70

-لق�اھرة ا، مطبعة ونشر دار احياء الكتب العربي�ة ،1ط،محمد ابو الفضل ابراھيم :تحقيق

 .ھـ1376

الناش�ر ، )ھ�ـ290:ت(الص�فار اب�و جعف�ر محم�د ب�ن الحس�ن ب�ن ف�روخ : بصائر ال�درجات  .71

 . ھـ1404 –طھران ،مطبعة ا�حمدي ، مؤسسة ا�علمي 

الس����يوطي ج����Mل ال����دين عب����د ال����رحمن :بغي����ة الوع����اة ف����ي طبق����ات اللغ����ويين والنح����اة .72

بع��ة عيس��ى الب��ابي الحلب��ي مط، 1ط،محم��د اب��و الفض��ل اب��راھيم : تحقي��ق، )ھ��ـ911:ت(

 .م1964/ھـ1384-القاھرة ، وشركاؤه 

مؤسس�ة ، 30ط، )ھ�ـ1413:ت(الخوئي اب�و القاس�م عل�ي اكب�ر : البيان في تفسير القران  .73

 . م2003/ھـ1424 –قم / ايران ، احياء تراث ا�مام الخوئي 

ى الزبي��دي مح��ب ال��دين اب��و الف��يض محم��د مرتض��:ت��اج الع��روس م��ن ج��واھر الق��اموس  .74

 .ت،�،بيروت ،منشورات مكتبة الحياة ، )ھـ1205:ت(الحسيني 

نخبة م�ن العلم�اء : تحقيق ، )ھـ310: ت(الطبري محمد بن جرير : تاريخ ا�مم والملوك  .75

 .ت ، �  –بيروت ، مؤسسة ا�علمي، 1ط، 

ة مطبع�، دار المعارف العامة ،  1ط،الكردي محمد طاھر عبد القادر المكي :تاريخ القرآن  .76

 .ھـ1365-جَدة ،الفتح 

دار العل��م للمMي��ين ، 1ط،الص��غير محم��د حس��ين عل��ي . أول المتم��رس د.أ:ت��اريخ الق��رآن .77

 .م1983-بيروت،

ابن عساكر اب�و القاس�م عل�ي ب�ن الحس�ين اب�ن ھب�ة هللا ب�ن عب�د هللا : تاريخ مدينة دمشق  .78

  .ھـ1415-بيروت ، مطبعة ونشر دار الفكر ،علي شيري : تحقيق ، )ھـ571: ت(

  

 

اب��راھيم ب��ن عل��ي ب��ن يوس��ف ب��ن جم��ال ال��دين ، اب��و اس��حاق، التبص��رة ف��ي اص��ول الفق��ه .79
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-ھ��ـ1395دار الفك��ر، دمش��ق ، محم��د حس��ن ھيت��و. د:تحقي��ق)ھ��ـ476ت0الغي��روز اب��ادي

  . م1980

العكبري ابو البق�اء مح�ب ال�دين عب�د هللا ب�ن اب�ي عب�د هللا ب�ن :التبيان في  اعراب القرآن  .80

 .ت  ،�.بيروت ،دار احياء الكتب العربية، بجاوي تحقيق محمدال، ) ھـ616:ت(الحسين 

تحقي�ق ، ) ھ�ـ460:ت(الطوس�ي اب�و جعف�ر محم�د ب�ن الحس�ن : التبيان في تفسير القرآن  .81

دار احي��اء الت��راث ، مطبع��ة ونش��ر مكتب��ة لMع��Mم ا�س��Mمي ،  1ط، احم��د حبي��ب قص��ير :

 .ت ، �،بيروت  –العربي 

اربي��ل  –مكت��ب التفس��ير ، مص��طفى الزلم��ي.د، غم��وض النس��خ ف��ي الق��ران التبي��ان لرف��ع  .82

  .م2000/

، 1ط،) ھ�ـ1393ت(محم�د الط�اھر،ابن عاشور:التحربر والتنوير في تفسير القران الكريم .83

  .م1989/ھـ1409-بيروت ، مطبعة ونشر مؤسسة الرسالة 

مؤسس�ة ال ، ) ھ�ـ726:ت(العMمة الحلي ابو منصور الحسن بن يوسف :  تحريرا�حكام  .84

 .ت ،�.مشھد   -مطبعة  طوس ، الطبعة الحجرية ، )ع(البيت 

المفي��د اب��و عب��د هللا محم��د ب��ن محم��د ب��ن النعم��ان العكب��ري :تح��ريم ذب��ائح اھ��ل الكت��اب  .85

مطبعة مھر   العMمة الحلي ابو منصور الحس�ن ب�ن ، مھدي نجف : تحقيق، )ھـ381:ت(

 .ت. �،فية الشيخ المفيدالمجمع العالمي �ل، )ھـ726:ت(يوسف 

م�ن علم�اء (البحراني ابو محمد الحسن بن علي بن ش�عبة : تحف العقول عن آل الرسول  .86

مكتب��ة دار الكت��ب ا�س��Mمية ، 1ط، ع��ي اكب��ر غف��اري :تحقي��ق،) الق��رن الراب��ع الھج��ري

 .م1975/ھـ1376-طھران،

دار الكتب العلمي�ة ، 2ط،) ھـ535او ، ھـ539:ت(السمرقندي عMء الدين : تحفة الفقھاء  .87

 .م1994/ھـ1414-بيروت ،

عب�د ال�رحمن ب�ن :تص�حيح ، )ھـ748:ت(الذھبي ابو عبد هللا شمس الدين :تذكرة الحفاظ  .88

  .ھـ1374-مكة ،مكتبة الحرم المكي .،1ط،يحيى المعلمي 

 

المكتب��ة ، ) ھ��ـ726:ت(العMم��ة الحل��ي اب��و منص��ور الحس��ن ب��ن يوس��ف :ت��ذكرة الفقھ��اء  .89
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 .ت، �. بازدمھتاش،سوق بين الحرمين ،حياء ا�ثار الجعفرية الرضوية �

وف�ي ذيلھ�ا ق�انون ،) ھ�ـ986:ت(الفتني محمدطاھر بن عل�ي الھن�دي:تذكرة الموضوعات  .90

 .ھـ 1342-الموضوعات والضعفاء

: تحقي�ق، )ھـ413:ت(المفيد محمد بن محمد بن النعمان العكبري : التذكرة باصول الفقه  .91

مطبعة ونش�ر دار ،  2ط، ومحمد النعمان العكبري ، ومحمد الحسون  ،محمد مھدي نجف

 .ھـ1414-المفيد 

ض���بط ، )ھ��ـ741:ت(اب��ن ج��زي محم��د ب���ن احم��د الكلب��ي :التس��ھيل ف��ي عل��وم التنزي���ل  .92

 .ت، � –بيروت ،دار الكتب العلمية ، 1ط، محمد سالم :وتصحيح 

، ) ھ�ـ413:ت(نعم�ان العكب�ري المفيد محم�د ب�ن محم�د ب�ن ال:تصحيح اعتقادات ا�مامية  .93

 .م1993/ھـ1414-بيروت، مطبعة ونشر دار المفيد ،  2ط، حسين در كاھي: تحقيق

ش���ركة مكتب���ات عك���اظ للنش���ر ، احم���د عب���د الغف���ار. د:التص���ور اللغ���وي عن���د ا�ص���وليين .94

  . م1981-ھـ1/1401ط، والتوزيع

 .م1956- مصر،مطبعة دار المعرف ، سيد قطب : التصوير الفني في القرآن  .95

، نش���ر مرك���ز ا�ف���اق للدراس���ات ، 1ط، الس���يد عب���اس ن���ور ال���دين:تطبيق���ات ا�ص���ول .96

  .م2005-ھـ 1426/بيروت

، دار احي��اء الت��راث العرب��ي ، 1ط، )ھ��ـ816:ت(الجرج��اني عل��ي ب��ن محم��د : التعريف��ات  .97

 .م2003/ ھـ1424 –بيروت 

 –سسة النش�ر ا�س�Mمي مؤ، 1ط، القزويني علي الموسوي ، تعليقة على معالم ا�صول  .98

  .ھـ1422قم

اب�و :تحقي�ق، )ھ�ـ399ت(ابو عبدهللا محمد بن عبد هللا بن اب�ي زمن�ين : تفسير ابن زمنين .99

 -1ط،مطبع��ة الف��اروق الحديث��ة ، ومحم��د ب��ن مص��طفى الكن��ز، عب��دهللا حس��ين ب��ن عكاش��ه

  .ھـ1423/القاھرة

ء حس��ين ب��ن مس��عود الف��را iب��ي محم��د) : بمع��الم التنزي��ل( المس��مى ب��ـ : تفس��ير البغ��وي  .100

 ).ھـ516( المتوفى سنة البغوي الشافعي 

وج��Mل ال��دين ،ج��Mل ال��دين المحل��ى ): بھامش��ه المص��حف الس��ريف: (تفس��ير الجMل��ين  .101
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 .ت ، �،مطبعة ونشر دار المعرفة بيروت ، )ھـ911:ت(السيوطي 

ا�علم�ي حس�ين : تحقي�ق، ) ھـ1091:ت(الكاشاني محمد محسن الفيض :تفسير الصافي  .102

 .ھـ1416-طھران ، مكتبة الصدر ، مطبعة مؤسسة الھادي ، 2ط،

) ÷ه320:ت(العياشي ابو النظر محم�د ب�ن مس�عود ب�ن عي�اش الس�لمي : تفسير العياشي  .103

، مطبع��ة ونش��ر المكتب��ة العلمي��ة ا�س��Mمية ، 1ط، ھاش��م الرس��ولي المحMت��ي : تحقي��ق،

 .ت،�،طھران 

محم�������د جم�������ال ،القاس�������مي، التاوي�������ل  تفس�������ير القاس�������مي المع�������روف بمحاس�������ن .104

  .م1958/مصر–مطبعة عيسى البابي الحلبي ، 1ط،)ھـ1322ت(الدين

مصطفى مس�لم . د:تحقيق ، ) ھـ211:ت(الصنعاني عبد الرزاق بن ھمام : تفسير القرآن  .105

 .ھـ1410-الرياض، مطبعة ونشر مكتبة الرشيد ، 1ط،محمد

عب�د ال�رزاق محم�د حس�ين ح�رز :تجمي�ع ،) ھ�ـ148:ت(الثمالي ابو حمزة :تفسير القرآن  .106

 .ھـ 1420-مطبعة ونشر الھادي قم ،مراجعة وتقديم محمد ھادي معلرفة ،  1ط، الدين 

. تق�ديم د، ) ھ�ـ774:ت(اب�ن كثي�ر اب�و الف�داء اس�ماعيل الدمش�قي :تفس�ير الق�رآن العظ�يم  .107

 .ھـ1412-بيروت ، مطبعة  ونشر دار المعرفة ،  1ط، يوسف عبد الرحمن المرعشلي 

تحقيق ونشر مؤسسة تنظيم ونشر اثار ا�م�ام ، مصطفى الخميني :  تفسير القران الكريم .108

  .ھـ1418/قم-مطبعة العروج،1ط،الخميني

تحقي�ق ونش�ر ، ) ھ�ـ260:ت) (ع(تفسير الق�رآن المنس�وب ال�ى ا�م�ام الحس�ن العس�كري  .109

 .ھـ 1409-قم ، مطبعة مھر ،  1ط، مدرسة ا�مام المھدي 

طي���ب :تص���حيح ، ) ھ���ـ329:ت(القم���ي اب���و الحس���ن عل���ي ب���ن اب���راھيم :القم���ي تفس���ير  .110

 .ھـ1404-قم، مطبعة ونشر مؤسسة دار الكتاب ،  3ط، الجزائري 

تحقي�ق ، )ھ�ـ606:ت(الرازي محم�د ب�ن عم�ر ): مفاتيح الغيب (التفسير الكبير المسمى بـ .111

 .م1995/ھـ1415بيروت ، دار احياء التراث العربي : ونشر

  1ط،مطبعة جامعة دمشق ، محمد اديب صالح . النصوص في الفقه ا�سMمي تفسير .112

  

الواح���دي اب���و الحس���ن عل���ي ب���ن احم���د : تفس���ير الوس���يط ف���ي تفس���ير الق���ران المجي���د  .113
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احم�د محم�د . د+ عل�ي محم�د مع�وض + عادل احمد عبد الموجود : تحقيق، )ھـ468:ت(

توزي��ع مكتب��ة دار ، 1ط،يس عب��د ال��رحمن ع��و. د+ احم��د عب��د الغن��ي الجم��ل . د+ ص��يرة 

 . م1994/ ھـ1415 –بيروت ، دار الكتب العلمية ، مكة المكرمة ، الباز 

، 1ط،) ھ���ـ560:ت(الطبرس���ي اب���و عل���ي الفض���ل ب���ن الحس���ن : تفس���ير جوام���ع الج���امع  .114

 .ھـ1418-قم / مؤسسة النشر ا�سMمي 

د كاظم الطريحي محم: تحقيق،) ھـ1085:ت(الطريحي فخر الدين : تفسير غريب القرآن  .115

 .ت ، � –قم /انتشارات زاھدي ، 1ط،

تحقي�ق ، )ھـ352:ت(الكوفي ابو القاسم فرات بن ابراھيم بن فرات :تفسير فرات الكوفي  .116

-طھ������ران ، مطبع������ة وزارة الثقاف������ة وا�رش������اد ا�س������Mمي ،  1ط، محم������د الك������اظم :

 .م1990/÷ه1410

: تحقي��ق،) ھ��ـ1125:ت(ال ال��دينالمش��ھدي محم��دبن رض��ا ب��ن جم��: تفس��ير كن��ز ال��دقائق  .117

 .ھـ1407طبع ونشر مؤسسةى النشر ا�سMمي ، 1ط ، مجتبى العراقي  

: تحقي��ق، )ھ��ـ1112:ت(الح��ويزي عب��د عل��ي ب��ن جمع��ة العروس��ي :تفس��ير ن��ور الثقل��ين  .118

 .ھـ1412-قم ، مطبعة ونشر مؤسسة اسماعليان ، 4ط، ھاشم الرسولي المحMتي 

: تحقي�ق ، )ھ�ـ852:ت(اب الدين احمد بن علي العس�قMني ابن حجر شھ:تقريب التھذيب  .119

 .ھـ1415-بيروت ،مطبعة ونشر دار الكتب العلمية ،2ط،مصطفى عبد القادر عطا 

محم�د ب�ن محم�د ب�ن الحس�ن ، الحلب�ي: التقري�ر و التحبي�ر ف�ي ش�رح التحري�ر ف�ي الف�روع .120

  .ھـ1351/القاھرة، )ھـ879ت(الشھير بابن امير الحلبي

مطبع��ة ونش��ر ،1ط،لMش��تھاري، تقري��ر  بح��ث البروج��ردي:ي اص��ول الفق��هتقري��رات ف�� .121

  .ھـ1417/قم -مؤسسة النشر ا�سMمي التابعة لجماعة المدرسين

تحقي�ق عب�دهللا ھش�ام ، ) ھـ852:ت(ابن حجر احمد بن علي العسقMني :تلخيص التحبير  .122

 .م1964/ھـ1384-المدينة المنورة ،اليماني 

المطبع�ة الحيدري�ة ،1ط،  )ھ�ـ 722:  ت(التفت�ازاني س�عد ال�دين : التلويح على التوض�يح  .123

 .ھـ 1316مصر ،

/ ق��م–مؤسس��ة النش��ر ا�س��Mمي ، 3ط،محم��د ھ��ادي معرف��ة:التمھي��د ف��ي عل��وم الق��ران .124
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  .ھـ1416

، )ھ��ـ1351: ت(المامق��اني عب��د هللا ب��ن محم��د حس��ن : تنق��يح المق��ال ف��ي اح��وال الرج��ال  .125

 .ھـ1350 –شرف النجف ا�، رمطبعة الرضوية ،1ط

، ) ھ�ـ460:ت(الطوس�ي اب�و جع�ف محم�د ب�ن الحس�ن :تھذيب ا�حكام ف�ي ش�رح المقنع�ة  .126

 -ق��م،  دار الكت��ب لMس��Mمية مطبع��ة خورش��يد ،  4ط، حس��ن الموس��وي :تحقي��ق وتعلي��ق 

 .ھـ 1407

دار ، )ھ��ـ852:ت(اب��ن حج��ر ش��ھاب ال��دين احم��د ب��ن عل��ي العس��قMني :تھ��ذيب التھ��ذيب  .127

 .ھـ1404-بيروت / الفكر

، )ھ�ـ743:ت(الم�زي جم�ال ال�دي ن اب�و الحج�اج يوس�ف :تھذيب الكمال ف�ي عل�م الرج�ل  .128

 .ھـ1406-مطبعة ونشر مؤسسة الرسالة . 4ط،بشار عواد معروف . د: تحقيق

عب�د الس�Mم : تحقي�ق ، )ھ�ـ370:ت(ا�زھري ابو منصور محم�د ب�ن احم�د : تھذيب اللغة  .129

المؤسس��ة المص��رية  العام��ة  للت��اليف ، 1ط،ار مراجع��ة محم��دعلي النج��،محم��د ھ��ارون 

 .م1964-وا�نباء والنشر 

ھاش�م : تحقي�ق ، ) ھ�ـ381:ت(الصدوق ابو جعف�ر محم�د ب�ن عل�ي ب�ن الحس�ين : التوحيد .130

 .ھـ1387-قم،الناشر جماعة المدرسين ، 1ط، الحسيني 

ة الح���امع ب���ين اص���طMح الحنفي���،تيس���ير التحريرعل���ى كت���اب التحريرف���ي اص���ول الفق���ه .131

مطبع�ة مص�طفى الب�ابي الحلب�ي و )ھـ987ت(محمد امين بن محمود، البخاري :والشافعية

  .ھـ1350/القاھرة  -او�ده

 –جامع�ة محم�د ب�ن س�عود ، 2ط، ،د، عبد هللا بن يوس�فالجديع. أ: تيسير علم أصول الفقه .132

  .ھـ1399/ الرياض 

مكتب�ة المثن�ى ع�ن ، )ھـ 444: ت(الداني ابو عمربن سعيد : التيسير في القراءات السبع  .133

  .م1930 –استنبول ،طبعة مطبعة الدولة

  

 

، )ھ�ـ310:ت(الطب�ري اب�و جعف�ر محم�د ب�ن جرب�ر :جامع البيان ع�ن تأوي�ل آي�ات الق�رآن  .134
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 –بي�روت ،مطبع�ة ونش�ر دار الفك�ر ، 1ط، ص�دقب جمي�ل العط�ار :ضبط وتوثيق وتخريج 

 .ھـ1415

نش��ر مكتب��ة ،ھ��ـ1101:ت(روي الح��ائري ا�ردبيل��ي محم��د ب��ن عل��ي الغ��:ج��امع ال��رواة  .135

 .ت، � -قم، المحمدي 

تحقي�ق ونش�ر ، )ھ�ـ940:ت(الكركي علي ب�ن الحس�ين :جامع المقاصد في شرح القواعد  .136

 .ھـ1408-قم ، المطبعة المھدية  ، 1ط، )ع(مؤسسة ال البيت 

، )ھ�ـ671:ت(القرطب�ي اب�و عب�د هللا محم�د ب�ن احم�د ا�نص�اري : الج�امع �حك�ام الق�رآن  .137

 .م1985/ھـ1405-بيروت ،مطبعة ونشر دار احياء التراث العربي ، 2ط

، دار الكت��ب العلمي��ة ،1ط) ھ��ـ1209ت(محم��د مھ��دي، النراق��ي: الج��امع لجوام��ع العل��وم .138

  .ھـ1403/بيروت

ال��رازي اب��و محم��د عب��د ال��رحمن ب��ن اب��ي ح��اتم محم��د ب��ن ادري��س ب��ن : الج��رح والتع��ديل  .139

دار احي���اء الت���راث .الھن���د ، ة دار المع���ارف العثماني���ة مطبع���، 1ط، )ھ���ـ327:ت(المن���ذر 

 .ھـ1371 –بيروت ، العربي 

وش�رحه للج�Mل ، ) ھ�ـ771ت(تاج ال�دين غب�د الوھ�اب ب�ن عل�ي الس�بكي ، جمع الجوامع  .140

ومع��ه حاش��ية البن��اني عب��د )  864ت(ش��مس ال��دين محم��د ب��ن عل��ي ب��ن احم��د المحل��ى 

  .م1998-ھـ1418/بيروت–دار الكتب العلمية   1ط،الرحمن بن جادهللا البناني المغربي

الثعالبي عبد ال�رحمن ب�ن محم�د ب�ن مخل�وف الن�الكي :الجواھر الحسان في تفسير القرآن  .141

وع�ادل احم�د عب�د ، وعل�ي محم�د ع�وض،تحقيق عبد الفتاح ابو سنة ، 1ط، )ھـ875:ت(

 .ھـ1418-بيروت ، مطبعة ونشر دار احياء التراث العربي ، الموجود 

تحقي�ق ، ) ھ�ـ1266:ت(النجف�ي محم�د حس�ن : ھرا لكMم ف�ي  ش�رح ش�رائع ا�س�Mم جوا .142

 .عباس القوجاني :

مكتب����ة ،مطبع����ة الكوي����ت، 1ط،)ھ����ـ1422ت(الس����يد عب����دهللا، ش����بر، الج����وھر الثم����ين  .143

  .ھـ1407/ا�لفين

  

ع��Mء ال��دين ب��ن عثم��ان ب��ن اب��راھيم ،الم��ارديني : الج��وھر النق��ي ف��ي ال��رد عل��ى البيھق��ي .144
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دار ، دمش��ق ، 1ط،محم��د حس�ن ھيت��و. د:تحقي��ق، )ھ�ـ750ت(وف ب��ابن التركم��انيالمع�ر،

  م1980-ھـ1395الفكر

: ت(الدس��وقي ش��مس ال��دين محم��د ب��ن عرف��ة : حاش��ية الدس��وقي عل��ى الش��رح الكبي��ر  .145

 .ت ، � –عيسى الحلبي وشركاؤه ،مطبعة ونشر دار احياء الكتب العربية ، )ھـ1030

الص�بان اب�و محم�د ب�ن عل�ي : وني على الفي�ة اب�ن مال�ك حاشية الصبان على شرح ا�شم .146

 .ت ، �، عيسى البابي الحلبي وشركاؤه ، دار احياء الكتب العربية ، )ھـ1026:ت(

مطبع��ة ، 1ط، )ھ��ـ1232:ت(اب��ن عاب��دين محم��د ع��Mء ال��دين أفن��دي :حاش��ية رد المخت��ار  .147

 .م1995/ ھـ1415-بيروت ، ونشر دار الفكر 

، )ھ��ـ1031:ت(ع��املي بھ��اء ال��دين محم��د ب��ن الحس��ين ب��ن عب��د الص��مد ال: الحب��ل المت��ين  .148

 .ھـ1398-قم ، مطبعة مھر ،الناشر مكتبة بصيرتي  ، طبعة حجرية 

تحقي�ق ال�دكتور ، الحس�ين ب�ن خالوي�ه الھم�داني،ابن خالوي�ة: الحجة في القراءات السبع  .149

  .م1977/ھـ1397-بيروت، دار الشروق، 2ط، عبد العال سالم مكرم

: تحقي�ق ، )ھ�ـ377:ت(الفارسي  ابو علي الحسن ب�ن عب�د الغف�ار :لحجة للقراء السبعة ا .150

واحمد يوس�ف ، عبد العزيو رباح :مراجعة وتدقيق ، بدر الدين قھوجي وبشير جويجاتي 

 .م1984/ ھـ1404-بيروت ،دار المامون للتراث ، 1ط، الدقاق 

ع قس��م ش��وؤن الب��احثين ف��ي طب��،وفق��ان خضيرمحس��ن الكعب��ي. د، حجي��ة ظ��واھر الق��ران  .151

  ،ھـ1429، 1ط،مطبعة النجف ا�شرف، )ع(مدرسة ا�مام الصادق 

: تحقي��ق، )ھ�ـ1186:ت(البحران�ي يوس�ف :الح�دائق الناض�رة ف�ي احك�ام العت��رة الط�اھرة  .152

 .ت،� –قم ،مؤسسة النشر ا�سMمي  التابعة لجماعة المدرسين ،محمدتقي ا�يرواني 

البطليموسي ابو محمد عبد هللا بن محم�د :الية الفلسفية العويصة الحدائق في المطالب الع .153

 .م1988 –دمشق ، دار الفكر ، 1ط، )ھـ521:ت(ا�ندلسي 

نزي��ه :تحقي��ق، )ھ��ـ474ت(اب��و الولي��د س��ليمان ب��ن خل��ف، الب��اجي: الح��دود ف��ي ا�ص��ول  .154

  .م1973-ھـ1393/ بيروت -مؤسسة الزغبي، 1ط،حماد

  

محمدرض�ا : ش�رح ، )ھ�ـ406:ت(الش�ريف الرض�ي : لتنزي�ل حقائق التأويل ف�ي متش�ابه ا .155
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 .ت، �، بيروت ، مطبعة ونشر دار المھاجر ،كاشف الغطاء 

، )ھ�ـ430:ت(ا�ص�فھاني اب�و نع�يم احم�د ب�ن عب�د هللا : حلية ا�ولياء وطبقات ا�ص�فياء  .156

 .م1980/ھـ1400مؤسسة جواد للطباعة والتصوير ، دار الكتاب العربي ، 3ط

مطبعة دار ، )ھـ1118:ت(الشيرواني  عبد الحميد بن قاسم العبادي :لشيرواني حواشي ا .157

 .ت ،�، بيروت –احياء التراث العربي 

( اب���ن البطري���ق ش���مس ال���دين يحي���ى ب���ن الحس���ن ا�س���دي : خص���ائص ال���وحي المب���ين  .158

 –ق���م ، دار الق���ران الك���ريم مطبع���ة نك���ين . 1ط،مال���ك المعم���وري : تحقي���ق ، )ھ���ـ600ت

 . ھـ1417

، )ھ��ـ 381:ت(الص��دوق اب��و جعف��ر محم��د ب��ن عل��ي ب��ن الحس��ين اب��ن بابوي��ه :الخص��ال  .159

 .ت، � ، قم ،منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية ،علي اكبر غفاري : تحقيق

العMم�ة الحل�ي اب�و منص�ور الحس�ن ب�ن يوس�ف ب�ن : خMصة ا�ق�وال ف�ي معرف�ة الرج�ال  .160

مؤسس�ة ،نج�ف / مطبع�ة الحيدري�ة ،  2ط، ي�ومي جواد الق:تحقيق ، )ھـ726:ت(المطھر 

 .ھـ1381الفقاھة 

النق���وي حام���د حس���ين اللكھ���وني :خMص���ة عبق���ات ا�ن���وار ف���ي امام���ة ا�ئم���ة ا�طھ���ار  .161

قس��م ، مؤسس��ة البعث��ة، عل��ي الميMن��ي مطبع��ة س��يد الش��ھداء :تلخ��يص ، )ھ��ـ1306:ت(

 .ھـ 1405-الدراسات اٮسMمية 

عل�ي الخرس�ان : تحقي�ق ، )ھ�ـ460: ت(م�د ب�ن الحس�ن الطوسي اب�و جعف�ر مح: الخMف  .162

 وسيد جواد الشھرستاني،

ش�ھاب ال�دين احم�د ب�ن الس�مين ، السمين الحلب�ي: الدر المصون في علم الكتاب المكنون  .163

دار ، 1ط، واحم�د يوس�ف ال�دقاق ، عب�د العزي�ز رب�اح :مراجعة وت�دقيق ،)ھـ756(الحلبي

  .م1984/ ھـ1404-بيروت ،المامون للتراث 

دار المعرف��ة ، مطبع��ة الف��تح . 1ط، ) ھ��ـ911:ت(الس��يوطي ج��Mل ال��دين : ال��در المنث��ور  .164

  .ھـ 1365 –بيروت ، للطباعة والنشر 

 

  -النج�ف،  مطبع�ة النعم�ان ،   1ط، الموس�وي محم�د كMنت�ر : دراسات ف�ي اص�ول الفق�ه  .165
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 .م1966

  .م1972/بغداد، معارفمطبعة ال،1ط،عبد القھار، العاني، دراسات في علوم القران  .166

 –ال�دار الجامعي�ة للطباع�ة والنش�ر ،طاھر س�ليمان حم�وده،دراسة المعنى عند ا�صوليين .167

  .م1983-ھـ1403القاھرة 

الش�ھيد الث�اني زي�ن ال�دين ب�ن عل�ي ب�ن احم�د الش�امي  : الدراية في علم مصطلح الح�ديث  .168

 .ت ، �. مطبعة النعمان النجف ، ) ھـ959:ت(العاملي 

دفت����ر مطالع����ات ت����اريخ ومع����ارف : تحقي����ق، الحج����ازي س����يد مھ����دي : ا�خب����ار درر  .169

 .ھـ1419 -مطبعة نمونه،  نشر دفتر مطالعات تاريخ ومعارف اسMمي، 1ط،اسMمي

تحقي��ق ونش��ر مؤسس��ة ام ، الفض��لي عب��د الھ��ادي . د،دروس ف��ي اص��ول فق��ه ا�مامي��ة  .170

  ھـ1/1420ط، القرى للتحقيق والنشر

مطبع���ة ونش���ر دار ، 2ط، ) ه1400:ت(الص���در محم���د ب���اقر : ل دروس ف���ي عل���م ا�ص���و .171

 .ھـ1406 –بيروت ، مكتبة المدرسة ، الكتاب اللبناني

دعائم ا>سMم وذكر الحMل والحرام والقضايا وا�حكام عن اھل بيت رسول عليه وعليھم  .172

، )ھ�ـ363:ت(القاضي ابو حنيفة بن محمد بن منور بن احمد بن حيون المغربي : السMم 

 .م1963/ ھـ1383 –مصر ، الناشر دار المعارف ، 1ط،اصف بن علي اصغر : تحقيق

، مطبع��ة ا�مان��ة، محم��ود توفي��ق. د،دراس��ة بياني��ة ناق��دة، د�ل��ة ا�لف��اظ عن��د ا�ص��وليين .173

  ).ت. �(مصر    

: ت(عل�م الھ�دى اب�و القاس�م عل�ي ب�ن الحس�ين الموس�وي : الذريعة الى اص�ول الش�ريعة  .174

 .ت ، �. طھران ، دانشكـاه ،  دكتر ابو القاسم كـرجي. د: حقيق ت، ) ھـ436

مطبعة ونشر دال�ر 3ط، ) ھـ1389:ت(الطھراني اقابزرك : الذريعة الى تصانيف الشيعة   .175

 .ھـ1403-بيروت، ا�ضواء 

منش��ورات ،) ھ��ـ707:ت(اب��ن داود تق��ي ال��دين الحس�ن ب��ن عل��ي الحل��ي : رج�ال اب��ن داود  .176

 .ھـ1392-النجف ، المطبعة الحيدرية 

محمد ص�ادق بح�ر العل�وم : تحقيق، ) ھـ1334:ت(الخاقاني الشيخ علي : رجال الخاقاني  .177

 .ھـ 1404 –قم ، مطبعة ونشر مكتب ا�عMم لMسMمي ، 2ط، 
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ج��واد : تحقي��ق، ) ھ��ـ460:ت(الطوس��ي اب��و جغف��ر محم��د ب��ن الحس��ن : رج��ال الطوس��ي  .178

 ھـ1415 -لنشر ا�سMميطبع ونشر مؤسسة ا، القيومي ا�صفھاني 

: تحقي��ق، ) ه450:ت(النجاش��ي اب��و العب��اس احم��د ب��ن عل��ي ا�س��دي : رج��ال النجاش��ي  .179

 .ھـ1416 –قم ، طبع ونشر مؤسسة النشر ا�سMمي ، 5ط،موسى الشبيري الزنجاني 

 1ط، محم�د الحس�ون : تحقي�ق ، ) ھ�ـ940:ت(الكركي علي بن الحس�ين "رسائل الكركي  .180

 .ھـ 1409 –مطبعة الخيام ، رعشي  مكتبة السيد الم

مھ�دي : تحقي�ق ، ) ھ�ـ436:ت(الش�ريف المرتض�ى عل�ي ب�ن الحس�ن : رسائل المرتض�ى  .181

 .ھـ 1405-مطبعة سيد الشھداء ، الناشر دار القرآن الكريم ، رجائي 

ض���بط ، 1ط، ) ھ���ـ1127:ت(البروس���ي اس���ماعيل حق���ي ب���ن مص���طفى :  روح البي���ان    .182

دار ، محم��د عل��ي بيض��ون : منش��ورات ، ن عب��د ال��رحمن عب��د اللطي��ف حس��: وتص��حيح 

 .م2002/ھـ 1424  -بيروت، الكتب العالمية 

المطبع��ة ، ) ھ��ـ1270:ت(ا}لوس��ي اب��و الثن��اء ش��ھاب ال��دين ب��ن محم��ود :روح المع��اني  .183

 .ھـ1323 –مصر ، المنيرية  

وي الخوانس��اري محم��د ب��اقر الموس��: روض��ات الجن��ات ف��ي اح��وال العلم��اء والس��ادات  .184

  -بي����روت ، دار الكت����اب العرب����ي ، اس����ماعيليان ، اس����د هللا : تحقي����ق ، ) ھ����ـ1313:ت(

  .ھـ1392

 

، ) ھ��ـ676:ت(الن��ووي اب��و زكري��ا يحي��ى ب��ن ش��رف ال��دين الدمش��قي :روض��ة الط��البين  .185

–مطبع�ة دار الكت�ب العلمي�ة ،وعل�ي محم�د ع�وض ، ع�ادل احم�د عب�د الموج�ود : تحقيق 

 .ت ، � . بيروت

اب��ن قدام��ة عب��د هللا ب��ن احم��د اب��و محم��د ، المقدس��ي ، اظر وجن��ة المن��اظر روض��ة الن�� .186

 –جامع�ة محم�د ب�ن س�عود ، 2ط،عبد العزيزعب�د ال�رحمن الس�عيد . د:تحقيق، )ھـ620ت(

  ھـ 1399/ الرياض 

محم�د مھ�دي : تحقي�ق ، ) ھ�ـ 508:ت(النيسابوري محم�د ب�ن الفت�ال : روضة الواعظين  .187

 .ت ، �. قم ، ي منشورات الرض، حسن الخرسان 
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ھ�ـ طبع�ة 1231:ت(الطباطب�ائي عل�ي المحق�ق :رياض المسائل ف�ي بي�ان ا�حك�ام بال�د�ئل .188

 .ھـ1404-قم ، مطبعة الشھيد) ع(حجرية مؤسسة ال البيت 

ابن الجوزي جمال ال�دين عب�د ال�رحمن ب�ن عل�ي ب�ن محم�د : زاد المسير في علم التفسير  .189

، مطبعة ونشر دار الفك�ر ، 1ط، لرحمن بن محمد محمد بن عبد ا: تحقيق، ) ھـ597: ت(

 .ھـ1407 -بيروت

بھ���اء ال���دين محم���د ب���ن الحس���ين ب���ن عب���د الص���مد الح���ارثي ، البھ���ائي: زب���دة ا�ص���ول .190

  .ھـ1423/مطبعة زيتون،1ط  تحقيق فارس حسون كريم) ھـ953ت(العاملي

، )ھ�ـ993:ت(ق�دس ا�ردبيلي احمد بن محم�د الش�ھير بالم: زبدة البيان في احكام القرآن  .191

، �. طھ�ران ، المكتبة المرتضوية �حياء ا�ثار الجعفرية ،محمد باقر البھبودي : تحقيق 

 .ت  

جمع�ه ، 4ط، ) ھ�ـ852: ت(ابن حجر ابو الفضل محمد بن محمد العس�قMني :سبل السMم  .192

مطبع�ة ونش��ر ش�ركة مص��طفى الب�ابي الحلب��ي ، محم��د عب�د العزي��ز الخ�ولي :وعل�ق علي�ه 

 .م1960-مصر ،ده زاو�

الش���امي محم���د ب��ن يوس���ف الص���الحي : س��بل الھ���دى وا�رش���اد ف��ي س���يرة خي���ر العب��اد  .193

دار الكت�ب ، 1ط،وعل�ي محم�د ع�وض ، عادل احمد عبد الموج�ود: تحقيق ، ) ھـ942:ت(

 .م1993/ھـ1414-العلمية بيروت 

لجن�ة : ق تحقي�، )ھ�ـ598:ت(ابن ادريس ابو جعفر محمد ابن منصور بن احمد :السرائر  .194

 .ھـ1410 -قم، جامعة المدرسين ،الناشر والمطبعة ، 2ط،التحقيق 

-مؤسس��ة المطبوع�ات الحديث��ة ، الش��يخ عم�ر  عب�دهللا :س�لم الوص�ول ال��ى عل�م ا�ص�ول  .195

 .م1969

مطبع�ة ،1ط،محم�د الحس�يني : تحقي�ق، )ھ�ـ1356:ت(باسي ابو الھدى لالك: سماء المقال .196

  .ھـ1419-قم، راسات ا�سMمية للد) ع(مؤسسة ولي العصر ، امير 

 

محم�دفؤاد عب�د الب�اقي :تحقي�ق ، ) ھـ275: ت(القزويني محمد بن يزيد : سنن ابن ماجه  .197

 .ت ، �. بيروت ،للطباعة ،دار الفكر، 1ط، 
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: تحقيق وتعليق، ) ھـ275:ت(السجستاني ابو داود سليمان بن ا�شعث : سنن ابي داود  .198

 .م1990/ھـ1410-بيروت، الفكر للطباعة دار ، 1ط، سعيد محمد اللحام 

عب�د الوھ�اب عب�د : تحقي�ق، ) ھ�ـ279:ت(الترمذي ابو عيسى بن س�ورة : سنن الترمذي  .199

 .ھـ1403-بيروت، مطبعة ونشر دار الفكر ، 1ط،اللطيف 

تحقي�ق مج�دي ب�ن منص�ور ب�ن ، )ھـ385:ت(الدار قطني علي بن عمر :سنن الدار قطني  .200

 .م1996/ھـ1417 -بيروت، ونشر دار الكتب العلمية  مطبعة ، 1ط،سيد الشورى 

، ) ھ�ـ255: ت(الدارمي ابن عبد هللا بن عبد الرحمن بن الفضل ين بھ�رام : سنن الدرامي .201

 .ھـ1349 -دمشق، مطبعة ونشر ا�عتدال 

مطبع��ة ، 1ط، )ھ��ـ458:ت(البيھق��ي اب��و بك��ر احم��د ب��ن حس��ن ب��ن عل��ي :الس��نن الكب��رى    .202

 .ت ، �. ونشر دار الفكر

، 1ط،ش�رح ج�Mل ال�دين الس�يوطي ، )ه303:ت(النسائي احمد بن شعيب : سنن النسائي  .203

 .م1930/ھـ1348-بيروت،دار الفكر للطباعة والنشر 

ال���ذھبي اب���و عب���د هللا ش���مس ال���دين محم���دبن احم���د ب���ن عثم���ان :س���ير اع���Mم الن���بMء  .204

ش��ر مؤسس��ة مطبع��ة ون، 9ط.وحس��ين ا�س��د ،ش��عيب ا�ن��ؤوط :تحقي��ق ،) ھ��ـ748:ت(

 .ھـ1413-بيروت ،الرسالة 

المحقق الحلي نجم الدين جعفر ب�ن الحس�ن ب�ن : شرائع ا�سMم في مسائل احMل والحرام .205

انتش�ارات  -ق�م، مطبعة امي�ر، 2ط،صادق الشيرازي:تحقيق،)ھـ676:ت(يحيى بن الحسن

 .ھـ1409-طھران، ا�ستقMل

 .ھـ1400-صنعاء ، غمضان  النشر،) ھـ840:ت(احمد المرتضى : شرح ا�زھار   .206

 .ت ، �. مكتبة بصيرتي ). ھـ1300:ت(السبزواري مMّ ھادي :شرح ا�سماء الحسنى  .207

مطبع���ة ونش���ر دار الكت���اب ،) ھ���ـ682:ت(اب���ن قدام���ة عب���د ال���رحمن : الش���رح الكبي���ر  .208

  .ت. �. بيروت،العربي

 

دار احي��اء الكت��ب : الناش��ر ، )ھ��ـ1201:ت(اب��و البرك��ات احم��د ال��دردير: الش��رح الكبي��ر  .209

 .ت، �.مطبعة عيسى البابي  الحلبي وشركاؤه   بيروت ، العربية 
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محم��د ب��ن احم��د ب��ن عب��د ، الفت��وحي ، ش��رح الكوك��ب المني��ر المس��مى بمختص��ر التحري��ر  .210

–مطبعة العبيك�ان ، نزيه حماد . ود،محمد الزحيلي. د:تحقيق )ھـ972ت(العزيز بن علي 

  .م1997-ھـ1418الرياض 

 1ط، ) ،ھ�ـ966:ت(الشھيد الثاني زي�ن ال�دين ب�ن عل�ي الع�املي : لمعة الدمشقية شرح ال .211

 .ھـ1410 –قم ، مطبعة امير ، الناشر انتشارات دواري ،

مطبع�ة س�رور ، و اس�ماعيليان 1ط، )ھ�ـ791: ت(التفتازاني سعد الدين : شرح المختصر .212

 .ھـ1425 –

 –المطبع��ة العثماني��ة )ھ��ـ710ت(م��دالنس��في اب��و البرك��ات عب��د هللا ب��ن اح، ش��رح المن��ار  .213

  .ھـ1314/القاھرة

) ھ��ـ686:ت(ا�س��ترابادي رض��ي ال��دين محم��د ب��ن الحس��ن :ش��رح ش��افية اب��ن الحاج��ب  .214

دار ، 1ط،ومحمد محيي الدين عب�د الحمي�د ،ومحمد الزقراق ،محمد نور الحسن : تحقيق،

 .ھـ1395-بيروت ، الكتب العلمية 

، 1ط،محم�د اب�و الفض�ل اب�راھيم :تحقي�ق،) ھـ656:ت(ابن ابي حديد :شرح نھج البMغة  .215

-دار احي����اء الكت����ب الكت����ب العربي����ة ،مطبع����ة منش����ورات مكتب����ة المرعش����ي الناش����ر 

 .م1959/ھـ1378

اب�راھيم .د،راجع�ه، )ھ�ـ428ت(ابن س�يناء اب�و عل�ي الش�ھير ب�الرئيس:الحكمة يالشفاء ف .216

  ).ت. �.(ا�ب قنواتي وسعيد زايد:تحقيق، مدكور

محمد بن احمد بن محم�د ب�ن احم�د ب�ن الحس�ين ، الموصلي، في القراءات السبعةالشمعة  .217

واحمد يوس�ف ال�دقاق ، عبد العزيو رباح :مراجعة وتدقيق ، ) ھـ656ت(المعروف بشعلة

  .م1984/ ھـ1404-بيروت ،دار المامون للتراث ، 1ط، 

م�ن علم�اءالقرن ( الكرماني رضي الدين ابو عبد هللا محمد بن ابي نصر: شواذ القراءات  .218

مؤسس���ة ال���بMغ للطباع���ة والنش���ر ، 1ط، ش���مران العجل���ي : تحقي���ق)الس���ادس الھج���ري

 .م2001/ھـ1422-بيروت ،

تحقي��ق ،) ھ��ـ395(اب��و الحس��ين احم��د القزوين��ي ،اب��ن ف��ارس: الص��احبي ف��ي فق��ه اللغ��ة  .219

-ھ�ـ1382لبن�ان  -بي�روت، بدران للطباعة والنش�ر. أ، مؤسسة، 1ط، مصطفى الشويمي:
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  م 1963

، ) ھ���ـ393:ت(الج���وھري اس���ماعيل ب���ن حم���اد :الص���حاح ت���اج اللغ���ة وص���حاح العربي���ة  .220

-بي�روت ، مطبع�ة ونش�ر دار العل�م للمMي�ين ،  4ط، احمد بن عبد الغف�ور عط�ار : تحقيق

 .ھـ1407

البخ���اري اب���و عب���د هللا محم���د ب���ن اس���ماعيل ب���ن اب���رھيم الجعف���ي :ص���حيح البخ���اري  .221

ع��ـ 1401طبع��ة دار الطباع��ة الع��امرة باس��تانبول  طبع��ة با�وفس��يت ع��ن،) ھ��ـ256:ت(

 .بيروت ، دارالفكر  

) ھ�ـ261:ت(النسابوري ابو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القش�يري:صحيح مسلم  .222

 .ت ، � . بيروت ، دار الفكر للطباعة والنشر: النشر ، 

اس�تاذ ،لص�غيرا�س�تاذ ا�ول المتم�رس محم�د حس�ين ا،الصوت اللغوي ف�ي الق�ران الك�ريم .223

-ھ�ـ1420/ بي�روت لبن�ان-دار الم�ؤرخ العرب�ي،1ط،الدراسات القرانية ف�ي جامع�ة الكوف�ة

  م2000

  م2000-ھـ1420/ بيروت لبنان-دار المؤرخ العربي،1ط .224

دار الكت�ب العلمي�ة ،1ط،)ھ�ـ911ت(عبد الرحمن بن ابي بك�ر،  السيوطي:، طبقات الحفاظ .225

  .ھـ1403/بيروت، 

 –الع���راق ، مطبع���ة بغ���داد ، )ھ���ـ476: ت(و اس���حاق الش���يرازي اب���: طبق���ات الفقھ���اء  .226

 . ھـ1356

،  دار ص��ادر، احس��ان عب��اس: تق��ديم، )ھ��ـ 230: ت(اب��ن س��عد محم��د : الطبق��ات الكب��رى  .227

 .ت ،� .بيروت 

ابن حبان ابو محم�د عب�د هللا ب�ن محم�د ب�ن : طبقات المحدثين باصبھان والواردين عليھا  .228

مطبع��ة ،  2ط، عب��د الغف��ور عب��د الح��ق حس��ين البلوش��ي : تحقي��ق ، ) ھ��ـ369: ت(جعف��ر 

  .ھـ1412-بيروت، ونشر مؤسسة الرسالة 

 

ض�بط لجن�ة م�ن ، ) ھ�ـ911:ت(الس�يوطي عب�د ال�رحمن ب�ن اب�ي بك�ر : طبقات المفس�رين  .229

 .ت،  �. بيروت ، مطبعة ونشر دار الكتب العلمية ، العلماء 
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، ) ھ��ـ1313: ت(ش��فيع الج��ابقلي  البروج��ردي عل��ي اص��غر ب��ن محم��د:طرائ��ف المق��ال  .230

 .ھـ1410 -قم،نشر مكتبة المرعشي ، مطبعة بھمن ، 1ط، مھدي رجائي : تحقيق 

محم�د مھ�دي : تحقي�ق ، ) ھـ460:ت(الطوسي ابو جعفر محمد بن الحسن :عدة ا�صول  .231

 .ت ، �) . ع(مؤسسة ال البيت ، 1ط،نجف 

وص�ي هللا ب�ن . د: تحقي�ق ، ) ھـ241:ت(الشيباني احمد بن حنبل : العلل ومعرفة الرجال  .232

-الري�اض/ بي�روت الناش�ر دار الخ�اني ، مطبع�ة المكت�ب لMس�Mمي ، 1ط، محمود عباس 

 .ھـ1408

  .م1972/الكويت –دار القلم ، 10ط،عبد الوھاب خMف، علم اصول الفقه .233

 )ھ�ـ643:ت(ابن الصMح ابو عمرو عثمان بن عب�د ال�رحمن الش�ھروزي : علوم الحديث  .234

 .م1972 –نور الدين عنتر : تحقيق ، 2ط،

 .ھـ1414 –دار ا�عراف للدراسات والنشر ، 3ط،الحكيم محمد باقر : علوم القران  .235

-دار الحري�ة للطباع�ة ،والنعيمي فاضل ش�اكر ، فرج توفيق الوليد : علوم القرآن المنتقى .236

 .م1978/ ھـ1398

طب�ع ونش�ر ، 2ط،ة والمع�ارف القراني�ةت�اليف مرك�ز الثقاف�: علوم الق�ران عن�د المفس�رين .237

  ،ھـ1428/قم -مؤسسة بوستان

، 1ط، محم���د ص���فاء ش���يخ ابراھيمحق���ي .د:عل���وم الق���ران م���ن خ���Mل مق���دمات التفاس���ير .238

  .ھـ1425بيروت -مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر

، )ھ�ـ1410:ت(الفيروز ابادي مرتض�ى الحس�يني:عناية ا�صول في شرح كفاية ا�صول  .239

 . ھـ1384 –شرف النجف ا�

اب���و ظ���اھر اس���ماعيل ب���ن خل���ف المق���ريء ا�نص���اري : العن���وان ف���ي الق���راءات الس���بع .240

نش��ر وتوزي���ع ،2ط،وال��دكتورخليل العطي��ة،زھي��ر زاھ��د.د،تحقي��ق،)ھ��ـ455ت(ا�ندلس��ي

  ).ت.�.(مؤسسة المنار العراقية في النجف ا�شرف

  

مھ�دي . د: تحقي�ق ،) ھ�ـ175:ت(الفراھيدي اب�و عب�د ال�رحمن الخلي�ل ب�ن  احم�د : العين  .241

 -اي��ران، مؤسس��ة دار الھج��رة ،مطبع��ة الص��در ،  2ط،واب��راھيم الس��امرائي ،المخزوم��ي 
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 .ھـ1409

الص��دوق اب��و جعفرمحم��د ب��ن عل��ي ب��ن الحس��ين اب��ن بابوي��ه ):  ع(عي��ون اخب��ار الرض��ا  .242

، مؤسس��ة ا�علم��ي للمطبوع��ات النجفي��ة ، 1ط، حس��ين ا�علم��ي :تحقي��ق ،) ھ��ـ381:ت(

 .ھـ1404-بيروت 

، )الق�رن الس�ادس الھج�ري:ت(،الليثي علي بن محمد الواس�طي : عيون الحكم والمواعظ .243

 .ھـ1418 –قم ، مطبعة ونشر دار الحديث ، 1ط،حين الحسيني : تحقيق 

اب�و يحي�ى زكري�ا ، ا�نص�اي ، غاي�ة االوص�ول ش�رح ل�ب ا�ص�ول وبھامش�ه ل�ب ا�ص�ول  .244

  .م1941-ھـ1360مصرم -بعة الحلبي واو�دهمط، الطبعة ا�خيرة، )ھـ629ت(الشافعي 

. د: تحقي�ق، )ھ�ـ276:ت(الدينوري ابومحمد عبد هللا بن مسلم بن قتيب�ة : غريب الحديث  .245

 . ھـ1408 –الناشر دار الكتب العلمية ، 1ط،عبد هللا الجبوري 

الحلب���ي حم���وة ب���ن عل���ي ب���ن زھ���رة : غني���ة الن���زوع ال���ى علم���ي ا�ص���ول والف���روع   .246

الناش�ر مؤسس�ة ا�م�ام ، واشراف السبحاني ، ابراھيم البھادري : تحقيق ، ) ھـ585:ت(

 .ھـ1417 –قم ، مطبعة اعتماد ، 1ط،)ع(الصادق 

طب�ع ، 2ط، ) ھـ852:ت(ابن حجر شھاب العسقMني : فتح الباري شرح صحيح البخاري  .247

 .ت ، � –بيروت ، ونشر دار المعرفة 

مطبع�ة دار ، ) ھ�ـ623:ت(د الك�ريم ب�ن محم�د الرافع�ي عب�:فتح العزيز في ش�رح ال�وجيز  .248

 الفكر

الشوكاني محمد ب�ن عل�ي : فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير  .249

 .ت، � ، مطبعة ونشر عالم الكتب ، )ھـ1250:ت(بن محمد 

  .ھـ1374 –قم ، طبع حجر ، ) ھـ 1281:ت(اiنصاري مرتضى : فرائد اiصول  .250

 

محمد بن احمد ب�ن رش�د ،ابن رشد : المقال فيما بين الشريعة وا�صول من ا�تصالفصل  .251

ص���نوق بوس����ته  -المكتب���ة المحمودي���ة التجاري���ة مطبع���ة الرعاي���ة،)ھ���ـ595ت(الحفي���د

  ).ت.�)(505(رقم

، الحائري محمد حسين ب�ن عب�د ال�رحيم ا�ص�فھاني:الفصول الغروية في ا�صول الفقھية .252
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  .ھـ 1404قمـ -العلوم ا�سMمية دار احياء،مطبعة نمونة

عجي�ل : تحقي�ق، )ھ�ـ370: ت(الجص�اص احم�د ب�ن عل�ي ال�رازي : الفصول ف�ي ا�ص�ول  .253

 . م1985/ 1405، 1ط،جاسم النشمي 

) ھ���ـ613ت(احم���د ب���ن محم���د ب���ن المظف���ر ب���ن المخت���ارالحنفي،ال���رازي: فض���ائل الق���ران .254

  .م1980-ھـ1395دار الفكر، دمشق ، 1ط،محمد حسن ھيتو. د:تحقيق

دار العل��م للمMي��ين ، 1ط،) ھ��ـ 1400:ت(مغني��ة محم��د ج��واد ):ع(فق��ه ا�م��ام الص��ادق  .255

 .م 1965-بيروت ،

، )ھ�ـ239:ت(القم�ي عل�ي ب�ن بابوي�ه ) : ع(المنس�وب ال�ى ا�م�ام الرض�ا ) ع(فقه الرض�ا .256

 . ھـ1403 -،)ع(نشر المؤتمر العالمي لMمام الرضا، 1ط، مؤسسة ال البيت : تحقيق

 .ت، �، بيروت /الناشر دار الكتاب العربي ، السيد سابق:لسنة فقه ا .257

مؤسس��ة دار ،المطبع��ة العلمي��ة ، 3ط،فق��ه الص��ادق الروح��اني محم��د ص��ادق الحس��يني  .258

 .ھـ1412-قم ، الكتاب 

تحقيق احمد الحس�يني ، )ھـ573: ت(الراوندي قطب الدين سعيد بن ھبة هللا :فقه القرآن  .259

 .ھـ1405-قم،مطبعة او�ية ،  2ط، ومحمود المرعشي ،

، ج�واد القي�ومي: تحقي�ق، )ھ�ـ460:ت(الطوسي ابو جعفر محمد ب�ن الحس�ن : الفھرست  .260

 .ھـ1417 -مطبعة مؤسسة النشر ا�سMمي، مؤسسة نشر الفقاھة، 1ط

، ) ھ�ـ438:ت)(ال�وراق(ابن النديم محمد بن ابي يعق�وب اس�حاق المع�روف ب�ـ:الفھرست  .261

 .م1971/ھه1350-مطبعة مھر طھران  ، 1ط،رضا تجدد : تحقيق 

ج�Mل ال�دين . د: تحقي�ق، )ھ�ـ585:ت(منتج�ب ال�دين عل�ي ب�ن بابوي�ه ال�رازي :الفھرست  .262

 . ھـ1408 -مطبعة مھر، مكتبة المرعشي ، 1ط،محدث 

: تحقي�ق ، )ھ�ـ1355:ت(للشيخ محم�د عل�ي الك�اظمي ، تقريرات النائيني: فوائد ا�صول  .263

 .ھـ1409، مطبعة ونشر مؤسسة النشر ا�سMمي  1ط، رحمة هللا رحمتي ا�راكي 

محم�د ص�ادق بح�ر : تحقي�ق ، )ھ�ـ1212:ت(بحر العل�وم محم�د مھ�دي : الفوائد الرجالية  .264

 .ھـ1363-طھران ، نشر مكتبة الصادق ، مطبعة اقتاب ، 1ط، العلوم 

لفوائ�د مؤل�ف ا)ھ�ـ1073ت(محم�د ام�ين،ا�س�ترابادي:  والش�واھد المكي�ة،الفوائد المدنية .265
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رحم��ة هللا الرحمت��ي :تحقي��ق،مؤل��ف الش��واھد المكي��ة)ھ��ـ1102ت(ون��ور ال��دين،المدني��ة

ق��م –مطبع��ة ونش��ر مؤسس��ة النش��ر ا�س��Mمي التابع��ة لجماع��ة المدرس��ين ،1ط،ا�راك��ي

  .ھـ1424/

دار ، ا�نصاري عبد العلي محمد بن نظام ال�دين ، فواتح الرحموت في شرح مسلم الثبوت .266

  ).ت. �.( الفكر العربي بيروت

دار العل�م ، ) ھ�ـ816:ت(الفيروز ابادي مج�د ال�دين محم�د ب�ن يعق�وب : القاموس المحيط  .267

 ..ھـ1306-بيروت ، للجميع 

تحقي�ق محم�د ،)ھ�ـ543(اب�و بك�ر محم�د ب�ن عب�د هللا ا�ش�بيلي،ابن العربي:قانون التاويل  .268

  .م1990/بيروت-دار القرب ا�سMمي،2ط، السليماني

المكتب�ة الوطني�ة ، دار الغ�دير ،  1ط،  الرفيع�ي الس�يد مجي�ب: يت القراني�ة قراءت اھل الب .269

 .م1948-قم ، ا�يرانية

-بي�روت،  2ط، احم�د الحس�يني :تعري�ب ، الطباطب�ائي محم�د حس�ين :القرآن في ا�سMم  .270

 .م1978/ھـ1398

 –بي���روت ، مؤسس���ة ا�علم���ي ، محم���د اس���ماعيل اب���راھيم : الق���ران واعج���ازه العلم���ي .271

  .م1995/ ھـ1415

قض���ايا لغوي���ة قراني���ة دراس���ات نظري���ة وتطبيقي���ة ف���ي الم���نھج ا�ص���ولي لتحلي���ل ال���نص  .272

  .م2003/،1ط،بغداد،مطبعة انوار دجلة ،استاذنا الدكتور عبد ا�مير كاظم زاھد:القراني

الجزائري احمد بن اسماعيل بن عب�د النب�ي ب�ن س�عد : قMئد الدرر في بيان ا�حكام با�ثر  .273

 . ھـ1383 –النجف لMشرف ، طبعة حجر، )ھـ1150:ت(

اب��و المظف��ر منص��ور ب��ن محم��د ب��ن عب��د الحب��ار ، الس��معاني : قواط��ع ا�دل��ة ف��ي ا�ص��ول  .274

–دار الكت����ب العلمي����ة ، 1ط، تحقي����ق محم����د حس����ن اس����ماعيل الش����افعي ، )ھ����ـ489ت(

  م1997/بيروت

ص�ولية التابع�ة لمجم�ع لجن�ة ت�اليف القواع�د ا�: قواعد اصول الفقه على مذھب ا�مامية  .275

مطبع�ة ، ) ع(مرك�ز الطباع�ة والنش�ر للمجم�ع الع�المي �ھ�ل البي�ت ، 1ط،فقه اھ�ل البي�ت 

 .ھـ1423 –قم ، ليلى 
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، مھ�دي المھري�زي: تحقي�ق ، ) ھ�ـ1295:ت(البجنوردي محمد حسين : القواعد الفقھية  .276

 .ھـ1419مطبعة ونشر دار  الھادي  1ط، ومحمد حسين الدرايتي 

ابن اللحام ابو الحسن عMء الدين بن الحسن البعل�ي الحنبل�ي ، عد والفوائد ا�صوليةالقوا .277

  .م1959-ھـ1378/محمد حامد الفقي:تحقيق وتصحيح ، )ھـ 830ت(

 .ھـ طبعة حجرية 1231: ت(القمي الميرزا ابو القاسم : قوانين ا�صول  .278

، عل�ي اكب�ر غف�اري : قي�ق تح، ) ھـ329:ت(الكليني ابو جعفر محمد بن يعقوب : الكافي  .279

 .ھـ1365-قم ،دار الكتب ا�سMمية ، مطبعة الحيدري ،  4ط

مكتب�ة امي�ر ، رضاأستادي : تحقيق ، ) ھـ447:ت(الحلبي ابو اصMح : الكافي في  الفقه  .280

 .ھـ1403-اصفھان ) ع(المؤمنين 

،  3ط، ) ھ�ـ1419: ت(الغروي عل�ي التبري�زي : كتاب الصMة تقرير بحث السيد الخوئي  .281

 .ھـ1410-قم ،  مطبعة صدر   ، الناشر الصاوي للمطبوعات 

مطبع�ة ، 1ط، تحقي�ق لجن�ة التحقي�ق ، ) ھ�ـ1281:ت(ا�نص�اري مرتض�ى:كتاب الطھ�ارة  .282

 .ھـ 1415-قم ، ونشر مؤسسة الھادي 

عل�ي الحس�يني : بقل�م ، )ھ�ـ1414:ت(الكلبايك�اني محم�د رض�ا الموس�وي: كتاب القض�اء  .283

 . ھـ1401 –قم ، مطبعة الخيام ، شر دار القران الكريم ن، الميMني 

مطبع�ة ،  1ط،محم�د ف�ؤاد عب�د الب�اقي :تحقيق) ھـ179: ت(مالك ابن انس : كتاب الموطأ .284

 .ھـ1406 -بيروت، دار احياء التراث العربي 

الناش�ر دار ، الخ�وئي محم�د تق�ي ): ھ�ـ1413:ت(تقرير بحث السيد الخ�وئي(كتاب النكاح  .285

 . ھـ1407 –قم ، المطبعة العلمية ، الھادي 

الزمخش�ري اب�و القاس�م :الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون ا�قاوي�ل ف�ي وج�وه التاوي�ل  .286

ومعه حاشية علي بن محمد الحس�يني الجرج�اني ، ) ھـ538: ت(جار هللا محمود بن عمر 

 .ت ، � . ر دار الفكر للطباعة والنش، وكتاب ا�نصاف فيما تضمنه الكشاف من ا�نزال ،

مطبع�ة بھم�ن ، 2ط، )ھ�ـ1286:ت(النيس�ابوري اعج�از حس�ين : كشف الحجب وا�سرار  .287

 .ھـ 1409-قم ، مكتبة المرعشي ،

دار ، 2ط، )ھ�ـ1162: ت(العجل�وني اس�ماعيل ب�ن محم�د : كشف الخفاء ومزي�ل ا�لب�اس  .288
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 .ھـ1408-الكتب العلمية 

، لدين ابي علي الحسن بن اب�ي طال�ب اليوسفي زين ا: كشف الرموز في شرح المختصر  .289

، 1ط، والي���زدي ،ا�ش���تيھاري : تحقي���ق، ) ھ���ـ 690:ت) (المحق���ق ا}ب���ي (المع���روف ب���ـ

 .ھـ 1410-قم ،مطبعة ونشر جامعة المدرسين 

) ح�اجي خليف�ة (مص�طفى افن�دي المع�رف ب�ـ: كشف الظنون ع�ن اس�امي الكت�ب والفن�ون  .290

، مطبعة ونشر دار احياء التراث العربي ، ي شھاب الدين الحسين: تقديم  ) ھـ1076: ت(

 .ھـ 1386-بيروت 

كاش��ف الغط��اء (الش��يخ جعف��ر الم��دعو   ب��ـ:كش��ف الغط��اء ع��ن مبھم��ات  ش��ريعة الغ��راء  .291

 .ت ، �، اصفھان ، الناشر مھدوي ،  طبعة حجرية  ، ) ھـ1228:ت)(

محم�د :اش�ر الن،  1ط، ) ھ�ـ1051:ت(البھوتي منصور بن ي�ونس الحنبل�ي :كشف القناع  .292

 .م1997/ھـ1418بيروت ، مطبعة دار الكتب العلمية ، علي بيضون 

، )ھ��ـ427:ت(الثعلب��ي اب��و اس��حاق احم��د ):تفس��ير الثعلب��ي (الكش��ف والبي��ان المس��مى ب��ـ .293

 . م2002 –طبع ونشر دار احياء التراث العربي ، ابو محمد بن عاشور : تحقيق 

تحقي���ق ونش���ر ، ) ھ���ـ 1328:ت(س���اني ا�خون���د محم���د ك���اظم الخرا::كفاي���ة ا�ص���ول   .294

 .ت ، �. �حياء التراث ،) ع(مؤسسة ال البيت :

، مطبع�ة القض�اء ، ) ھ�ـ826:ت(الحل�ي المق�داد الس�يوري : كنز العرفان ف�ي فق�ه الق�رآن  .295

 .ت،�.النجف 

: ت(المتق�ي الھن�دي ع�Mء ال�دين ب�ن حس�ام ال�دين : كنز العمال في سنن ا�قوال وا�فعال  .296

، مطبعة ونشر مؤسسة الرس�الة ،  1ط، وصفوة السقا ،بكري حياني : تحقيق ، ) ھـ957

 .م1989/ھـ1409-بيروت 

ق��م ، نش��ر مكتب��ة المص��طفوي ، ) ھ��ـ449: ت(الكراجك��ي محم��د ب��ن عل��ي :كن��ز الفوائ��د .297

 .ھـ1410

مؤسس�ة ،1محمد ھادي ا�ميني ط:تقديم ، ) ھـ 1359: ت(القمي عباس :الكنى وا�لقاب  .298

 .ھـ1419 -قم، التابع لجماعة المدرسين، سMميالنشر ا�

المكتب�ة التجاري�ة ، ) ھ�ـ725:ت(الخازن علي بن محم�د : لباب التأويل في معاني التنزيل  .299
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 .ت ، �. الكبرى  مصر 

ض�بط ، ) ھـ911:ت(السيوطي جMل الدين عبد اللرحمن : لباب النقول في اسباب النزول  .300

 .ت ، � . بيروت ، ة ونشر دار الكتب العلمية مطبع، احمد عبد الشافي :وتصحيح 

مكتب�ة المثن�ى ، )ھ�ـ630: ت(اب�ن ا�ثي�ر ع�ز ال�دين الج�زري: اللباب ف�ي تھ�ذيب ا�نس�اب  .301

 . ت ، �، بغداد ،

اب��ن منظ��ور اب��و الفض��ل جم��ال ال��دين محم��د ب��ن مك��رم ا�فريق��ي المص��ري : لس��ان الع��رب  .302

 .ھـ 1405 –الناشر أدب الحوزة ، لعربي مطبعة دار احياء التراث ا، 1ط، ) ھـ711:ت(

، 2ط، ) ھ�ـ852: ت(اب�ن حج�ر ش�ھاب ال�دين احم�د ب�ن عل�ي العس�قMني : لسان المي�زان  .303

، نش�ر مؤسس�ة ا�علم�ي للمطبوع�ات ، مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية ف�ي الھن�د 

 .ھـ 1390 –بيروت 

تحقي����ق ، )ھ����ـ923(نش����ھاب ال����دي،القس����طMني: لط����ائف ا�ش����ارات لفن����ون الق����راءات .304

  .م1972/ھـ1392-القاھرة ،1ط،عبد الصبور شاھين. ود،عامر سيد عثمان:وتعليق

 –دمش��ق ، المكت��ب ا�س��Mمي ، 2ط،محم��د ادي��ب ص��الح . د: لمح��ات م��ن اص��ول الح��ديث  .305

 .ھـ 1393

اب��راھيم ب��ن عل��ي ب��ن يوس��ف ب��ن جم��ال ال��دين          ، اب��و اس��حاق: اللم��ع ف��ي ص��ول الفق��ه .306

  .ھـ1406/دار القلم بيروت، ) ھـ476ت0ديالفيروزابا

، ) ھ��ـ786:ت(الش��ھيد ا�ول محم��د ب��ن جم��ال ال��دين مك��ي الع��املي " اللمع��ة الدمش��قية  .307

 .ھـ1411 –مطبعة القدس ، دار الفكر ،  1ط،علي الكوراني : تحقيق 

  ).ت.�(قم -طبع ونشر انتشارات شفق، 1ط، محمد تقي بھجت : مباحث ا�صول  .308

 .ت ، �. مطبعة  لجنة البيان العربي ، محمد سMم مدكور :م عند ا�صوليين مباحث الحك .309

  -بي���روت ، دار العل���م للمMي���ين ، 8ط،ص���بحي  الص���الح . د: مباح���ث ف���ي عل���وم الق���رآن  .310

 .م1974

توزي��ع الش��ركة المتح��دة ، مؤسس��ة الرس��الة،2ط،من��اع القط��ان:مباح��ث ف��ي عل��وم الق��ران .311

  .م1987-ھـ1408/للتوزيع بيروت

، 2ط، اول المتم��رس الص��غير محم��د حس��ين .أ : المب�ادىء العام��ة لتفس��ير الق��رآن الك�ريم  .312
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 .ھـ1413-مكتب ا�عMم ا�سMمي 

العMم��ة الحل��ي الحس��ن ب��ن يوس��ف ب��ن المطھ��ر : مب��ادىء الوص��ول ال��ى عل��م ا�ص��ول  .313

مكتب�ة ، منش�ورات مرك�ز النش�ر ،عبد الحس�ين محم�د عل�ي البق�ال :تحقيق ،) ھـ726:ت(

 .ھـ1404 -قم،عMم ا�سMمي ا�

الناشر دار الھ�ادي ، ) ھـ1413: ت(الخوئي ابو القاسم علي اكبر : مباني تكملة المنھاج  .314

 .ھـ 1407-النجف ا�شرف ، مطبعة ا�داب ، قم ،

 -ق��م، مكتب��ة المص��طفوي، )ھ��ـ1050ت(ص��در ال��دين محم��د ، الش��يرازي: المب��دأ والمع��اد .315

 ھـ1314

الناش�ر ، جم�ع م�ن ا�فاض�ل : تحقيق ، ) ھـ483: ت(شمس الدين السرخسي : المبسوط  .316

 .ھـ 1406 -بيروت، دار المعرفة 

محم��د تق��ي : تحقي��ق، ) ھ��ـ460: ت(الطوس��ي اب��و جعف��ر محم��د ب��ن الحس��ن : المبس��وط  .317

 .ھـ1387 –طھران ، الناشر المكتبة الرضوية ، مطبعة الحيدرية ، الكشفي 

ع��دنان محم��د .د: تحقي��ق ، ) ھ��ـ415ت(ار الھم��داني القاض��ي عب��د الجب��: متش��ابه الق��ران  .318

 .م2000/ھـ1425-القاھرة ، دار التراث العربي، 2ط، زرزور 

ابراھيم بن علي بن محم�د المع�روف ب�ابن ، ا�ردستاني:في كتاب هللا العزيز، المتشابھات .319

  .م1908-ھـ1326/مصر-مطبعة السعادة،1ط) ھـ635(ابي الفرج

، 2ط،احم��د الحس��يني : تحقي��ق، ) ھ��ـ1085:ت(فخ��ر ال��دين  الطريح��ي: مجم��ع البح��رين  .320

 .ھـ1408-مكتبة نشر الثقلفة ا�سMمي 

، ) ھ�ـ548:ت(الطبرس�ي اب�و عل�ي الفض�ل ب�ن الحس�ن : مجمع البيان ف�ي تفس�ير الق�رآن  .321

، مؤسس�ة ا�علم�ي ، تق�ديم محس�ن ا�م�ين ، 1ط، لجن�ة م�ن العلم�اء زالمحقق�ين : تحقيق

 .م1995/ ھـ1415 –بيروت 

) ھ�ـ807:ت(الھيثمي نور الدين علي بن مكي ب�ن اب�ي بك�ر : مجمع الزوائد ومنبع الفوائد .322

 .م1988/ ھـ1408-بيروت ، مطبعة ونشر دار الكتب العلمية ، 

و ، اش�تھاري : تحقي�ق، ) ھ�ـ993: ت(ا�ردبيل�ي المحق�ق احم�د:مجمع الفائدة والبرھ�ان  .323

 .ھـ1402-قم ،عة المدرسين الناشر جما، وحسين اليزدي ، مجتبى العراقي 
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، ) ÷ه676:ت(الن�ووي اب�و زكري�ا محي�ي ال�دين ب�ن ش�رف : المجموع في شرح المھ�ذب  .324

 .ت ، �. الطباعة والنشر دار الفكر 

ج�Mل ال�دين : تحقيق ، )ھـ274: ت(البرقي ابو جعفر احمد بن محمد بن خالد : المحاسن  .325

 .ت ، �. الناشر دار الكتب ا�سMمية ، الحسيني 

، ) تقرير لبحث السيد ابو القاس�م الخ�وئي (الفياض اسحاق : محاضرات في اصول الفقه  .326

 . م1974 –النجف ، مطبعة ا�داب 

مطبعة مؤسس�ة ، 1ط، )ھـ1321ت(محمد ھادي بن محمد امين،الطھراني: محجة العلماء .327

  .ھـ1321/طھران ، مكتبة الصدر ، الھادي 

اب�ن عطي�ة اب�و محم�د عب�د الح�ق ب�ن غال�ب ب�ن ، العزي�ز المحرر الوجيزفي تفسير الكت�اب .328

  .م1993-ھـ1413/بيروت، 1ط،)ھـ546ت(عبد الرحمن ا�ندلسي 

، ) ھ��ـ606:ت(ال��رازي محم��د ب��ن عط��ر ب��ن الحس��ين : المحص��ول ف��ي عل��م اص��ول الفق��ه  .329

-بي���روت ، منش��ورات مؤسس���ة الرس��الة ،  2ط، ط��ه ج���ابر في��اض العل���واني  : تحقي��ق 

 .ھـ1412

 –ق�م ، مطبعة جاويد ، مؤسسة المنار ،1ط،الحكيم محمد سعيد : في اصول الفقه  المحكم .330

  .م1994/ ھـ1414

 

، احم��د محم��د مش��كور : تحقي��ق، ) ھ��ـ456: ت(الظ��اھري اب��ن ح��زم ا�ندلس��ي : المحل��ى  .331

 .بيروت ، الناشر دار الفكر 

احم�د : قي�قتح، ) ھ�ـ721:ت(الرازي محمد بن ابي بك�ر ب�ن عب�د الق�ادر : مختارالصحاح  .332

 .م1994/ ھـ1415 –بيروت ، مطبعة ونشر دار الكتب العلمية ، 1ط،شمس الدين 

طباع��ة ونش��ر دار ، 1ط،)ھ��ـ 264: ت(المزن��ي اس��ماعيل ب��ن يحي��ى : مختص��ر المزن��ي  .333

 .ت ، �، بيروت ، المعرفة 

مطبع��ة ، الناش��ر دار الفك��ر ، 1ط،)ھ��ـ791:ت(التفت��ازاني س��عد ال��دين : مختص��ر المع��اني  .334

 . ھـ1411 –قم ، قدس ال

المحقق الحلي نجم الدين اب�ي القاس�م جعف�ر ب�ن الحس�ن ب�ن يحي�ى ب�ن :  المختصر النافع  .335
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الناش�ر ، الق�اھرة ، مطبع�ة دار التقري�ب ، باش�راف القم�ي : تحقيق ، ) ھـ676: ت(سعيد 

 .ھـ1410-طھران ، مؤسسة البعثة 

ين عمر ابو الوفا المعروف ب�ابي محمد بن محمد ، ا�خسيكتي:المختصر في اصول الفقه  .336

، � –ا�س�كندرية / مص�ر، منش�اة المع�ارف ،  3ط،احمد صقر : تحقيق ) ھـ644(المناقب

  .ت

، ) ھ��ـ726: ت(العMم��ة اب��و منص��ور الحس��ن ب��ن يةس��ف ب��ن المطھ��ر :مختل��ف الش��يعة  .337

مطبع��ة ونش��ر مؤسس��ة النش��ر ا�س��Mمي التابع��ة لجماع��ة ، 1ط، لجن��ة التحقي��ق : تحقي��ق 

 .ھـ1412-قم ، مدرسين ال

محم��د ،اللنكران��ي :  ابح��اث ح��ول اعج��از القرانوص��يانته م��ن التحري��ف،م��دخل التفس��ير .338

  .ھـ1418/مطبعة مكتب ا�عMم ا�سMمي، 3ط،فاضل

النج�ف ، مطبع�ة ا�داب ،ا�بطحي محم�د ب�اقر الموح�د : المدخل الى التفسير الموضوعي  .339

 .م 1969/ ھـ1389 –لMشرف 

عب�د الق�ادر ب�ن ب�دران الدمش�قي ، اب�ن ب�دران ، مذھب ا�م�ام احم�د ب�ن حنب�ل  المدخل الى .340

بي�روت –مؤسس�ة الرس�الة ،2ط،عبد هللا ب�ن عب�د المحس�ن الترك�ي : تحقيق )ھـ1346ت(

  .ھـ1401

، منش�ورات مؤسس�ة الھ�دى ، 1ط، ) ھـ1400:ت(الصدر محمد باقر : المدرسة القرانية  .341

 .ھـ1421 –قم 

ع�ن ا�م�ام مال�ك ، رواية سحنون عن مالك بن عبد الرحمن بن القاس�م : المدونة الكبرى  .342

 .ھـ اوفيست دار صادر بيروت 1323 –مطبعة السعادة ،  1ط،بن انس 

، تحقي�ق ع�زة هللا الم�و�ئي الھم�داني)ھ�ـ1107ت(السيد ھاش�م ،البحراني، مدينة المعاجز .343

  .ھـ1413/قم –مؤسسة المعارف ا�سMمية ، 1ط

344. Mت، �. النجف ا�شرف ، د الحكيم حسن عيسى. أ: الحديث  ميين في علوممذاھب ا�س. 

 .ت، �. ايران ، طبع ،) ھـ1111:ت(المجلسي محمد باقر : مرآة العقول  .345

محم�د : تحقي�ق، ) ھ�ـ1330:ت(التبريزي علي بن موس�ى ب�ن محم�د ش�فيع : مرآة الكتب  .346

 .ھـ1414-قم ، العامة نشر مكتبة المرعشي ، مطبعة الصدر  1ط، علي الحائري 
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: ت(المفي��د اب��و عب��د اللل��ه محم��د ب��ن محم��د ب��ن  النعم��ان العكب��ري : المس��ائل الس��رورية  .347

 .ھـ1410، 2ط،تحقيق ونشر مؤسسة النسر ا�سMمي ، ) ھـ413

، )ھ�ـ959: ت(الشھيد الث�اني زي�ن ال�دين ب�ن احم�د : مسالك ا�فھام شرح شرائع ا�سMم  .348

 .ھـ1310 –قم ، طبع حجر 

تحقي�ق ، ) ھ�ـ1320: ت(الطبرسي حسين الن�وري : مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل  .349

 .ھـ 1408 -�حياء التراث  ) ع(مؤسسة ال البيت : ونشر 

: ت(الح��اكم  النيس��ابوري اب��و عب��د هللا محم��د ب��ن محم��د :المس��تدرك عل��ى الص��حيحين  .350

 .ھـ 1406-ت بيرو، دار المعرفة ، يوسف المرعشلي . د: تحقيق ، ) ھـ405

، اس��تاذ اول المتم��رس الص��غير محم��د حس��ين عل��ي: المستش��رقون والدراس��ات القراني��ة   .351

 . م1983/ ھـ1403 –المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر بيروت ،1ط

، 1ط،) ھ��ـ505:ت(الغزال��ي اب��و حام��د محم��د ب��ن محم��د : المستص��فى م��ن عل��م ا�ص��ول  .352

 .م1937-القاھرة ،مطبعة مصطفى محمد 

الناش��ر محم��د ك��اظم ،) ھ��ـ1390: ت(الحك��يم الس��يد محس��ن : ستمس��ك الع��روة ال��وثقى م .353

 .ھـ1384 -النجف ا�شرف –مطبعة ا�داب ، الحكيم 

 . ھـ1313 –المطبعة الميمنية ، مصر، )ھـ 241ت   (احمد بن حنبل : مسند احمد  .354

دراس��ة ، ) ھ��ـ437:ت(القيس��ي اب��و محم��د مك��ي ب��ن اب��ي طال��ب : مش��كل اع��راب الق��رآن  .355

 .م1975/ھـ1395-بغداد ، سلمان ا�عظمي : مطبعة ،ھاشم صالح الضامن : وتحقيق

، 1ط، للس��يد ع��Mء ال��دين بح��ر العل��وم ، تقري��ر بح��ث الس��يد الخ��وئي : مص��باح ا�ص��ول  .356

 .م2005/ ھـ1426-فم ، مؤسسة احياء اثر ا�مام الخوئي 

، ة المن��ار مطبع��ة الھ��ادي مؤيسس��، الحك��يم محم��د س��عيد الطباطب��ائي :مص��باح المنھ��اج  .357

 .م1996/ ھـ 1417 –مكتب آية هللا الحكيم : الناشر

احم��د ب��ن محم��د ب��ن عل��ي ،الفي��ومي :المص��باح المني��ر ف��ي غري��ب الش��رح الكبيرللرافع��ي .358

  ).ت. �(مصطفى البابي واو�ده ، 1ط،دار الھجرة ، )ھـ770(المقرىء

ل المتمرس العMم�ة ال�دكتور محم�د ا�ستاذ ا�و،مصطلحات اساسية في حياة علوم القران .359

  .مجلة ماب العدد ا�ول،حسين الصغير
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) ھ�ـ235: ت(ابن ابي شيبة عبد هللا بن محمد بن ابي شيبة ابراھيمبن عثمان : المصنف  .360

 .ھـ1409 –بيروت ،  مطبة ونشر دار الفكر، 1ط، سعيد اللحام: تحقيق وضبط ، 

الناش�ر ، حبيب الحم�ن ا�عظم�ي : تحقيق  و) ھـ211:ت(ابو بكر عبد الرزاق : المصنف  .361

 .ت ،�. المجلس العلمي 

بتقري�ر الس�يد محم�د ) ھ�ـ1281ت(،ا ش�يخ مرتض�ى ب�ن محم�د ا�نص�اري،مطارح ا�نظ�ار .362

  ).ت. �(قم-)عليھم السMم(0مؤسسة ال البيت، كلنتر

، 1ط، )ھ�ـ676:ت(المحقق الحل�ي اب�و القس�م جعف�ر ب�ن الحس�ن الھ�ذلي: معارج ا�صول  .363

 .ھـ1403 –قم ،مطبعة سيد الشھداء ، ) ع(نشر مؤسسة ال البيت

-الس��عودية ، جامع��ة ام الق��رآن ، محم��د الجيزان��ي.د: مع�الم اص��ول الفق��ه عن��د اھ��ل الس�نة .364

  .ھـ 1409

مطبع��ة ، 2ط، ) ھ��ـ1400:ت(الص��در محم��د ب��اقر : المع��الم الجدي��دة ف��ي عل��م ا�ص��ول  .365

 .ھـ1395 –ھران ط، النجف الناشر مكتبة النجاح ، النعمان 

، مطبع�ة ونش�ر، )ھ�ـ588: ت(ابن شھر اشوب ابو عبد اله  محمد بن علي: معالم العلماء .366

 .ت ، �. قم 

، ) ھ�ـ381:ت(الصدوق ابو جعفر محمد بن الحسين بن عل�ي ب�ن بابوي�ه : معاني ا�خبار  .367

 .ھـ  1403-ونشر انتشارات اسMمي : تحقيق 

 1ط:محم�د عل�ي الص�ابوني : تحقي�ق ، ) ھ�ـ 338: ت( النحاس ابو جعفر: معاني القران  .368

 .ھـ 1409-السعودية ، جامعة ام القرآن ،

: تحقي��ق ، ) ھ�ـ311: ت(الزج��اج اب�و اس��حاق اب�راھيم الس��ري : مع�اني الق��رآن واعراب�ه  .369

 ھـ1408-بيروت ، منشورات عالم الكتب ، 1ط، عبد الجليل عبدة شلبي 

، مطبع�ة ع�الم الكت�ب ، 2ط، ) ھ�ـ207:ت(حيى بن زي�اد الفراء ابو زكريا ي: معاني القرآن .370

 .م1927بيروت 

المحقق الحلي نجم الدين اب�ي القاس�م جعف�ر ب�ن الحس�ن ب�ن : المعتبر في شرح المختصر  .371

الناش�ر مؤسس�ة س�يد الش�ھداء ،  قلجن�ة التحقي�: تحقي�ق، ) ھ�ـ676: ت(يحيى ب�ن س�عيد 

 .ھـ1406 –) ع(مطبع مدرسة ا�مام امير المؤمنين ، ) ع(
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، )ھ�ـ436(محم�د ب�ن عل�ي ب�ن الطي�ب ، البص�ري اب�و الحس�ين ، المعتمد في اص�ول الفق�ه .372

  .ھـ1403/بيروت -دار الكتب العلمية، 1ط،تحقيق خليل الميس

مطبع��ة جامع��ة الموص��ل ، ال��دكتوره ابتس��ام مرھ��ون الص��فار: معج��م الدراس��ات القراني��ة .373

  .م1983/

 –ال�دمام ، طب�ع بمط�ابع الم�دخول ،  1ط،  احم�د ف�تح هللا. د: معجم الفاظ الفق�ه الجعف�ري  .374

 .م 1995/.ھـ1415

م�ن اع�Mم الق�رن الراب�ع (العسكري ابو ھ�Mل الحس�ن ب�ن عب�د هللا :معجم الفروق اللغوية  .375

ق�م ، مطبعة ونش�ر جامع�ة المدرس�ين ، 1ط،مؤسسة النشر ا�سMمي :تحقيق ، ) الھجري

 .ھـ 1412 –

مطبع�ة مؤسس�ة ال�رازي للطباع�ة والنش�ر ، 1ط، د اللطيف الخطيب عب.د: معجم القراءات .376

 .م2000/ھـ1422 –دمشق، دار سعد الدين  ، 

، ) ھ�ـ360: ت(الطبراني ابو القاسم سليمان بن احمد ب�ن اي�وب اللخم�ي :  المعجم الكبير  .377

 –الق��اھرة ، مطبع��ة دار احي��اء الت��راث العرب��ي ، 2حم��دي عب��د المجي��د الس��لفي ط: تحقي��ق

 .ھـ 1397

مكت��ب  ، مطبع��ة دار احي��اء الت��راث العرب��ي ، 1ط،كحال��ة عم��ر رض��ا :  معج��م الم��ؤلفين  .378

 .م1957/ ھـ1376 –بيروت ، المثنى 

تق�ديم احم�د ، ) ھ�ـ1351:ت(يوسف الياس سركيس : معجم المطبوعات العربية المعربة  .379

 1ط،باشا تيمور 

 –بي���روت ، والنش���ر دار النف���ائس للطباع���ة  1ط، محم���د قلعج���ي . معج���م لغ���ة الفقھ���اء د .380

 .م1985/ ھـ1405

، 1ط،ترجم�ة يوني�ل يوس�ف عزي�ز،ول�يم راي،المعنى اiدبي من الظاھراتية ال�ى التفكيكي�ة .381

  ).ت. �(بغداد -دار المامون، مطابع دار الحرية للطباعة

مكتب�ة اي�ة هللا العظم�ى المرعش�ي )ھ�ـ1115(مرتضى الكاشاني نور الدين محم�د ، المعين .382

  ).ت. �(1ط–قم –النجفي 

مطبع�ة ونش�ر ، جماع�ة م�ن العلم�اء : تحقي�ق، ) ھـ620: ت(ابن قدامة عبد هللا : المغني  .383
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 .ت ، �. بيروت ، دار الكتاب العربي 

،  1ط، )ھ��ـ 977: ت(الش��ربيني محم��د الخطي��ب : مغن��ي المحت��اج ال��ى معرف��ة المنھ��اج  .384

 .م1958/ھـ1377 –بيروت ، مطبعة دار احيلء التراث العربي 

احمد بن مصطفى الش�ھير بط�اش :فتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلومم .385

  .م1985-ھـ1405/بيروت -دار الكتب العلمية، 1ط، )ھـ968ت(كبرى زاده

، محمد باقر الخالصي :تحقيق، )ھـ1226:ت(مفتاح الكرامة العاملي محمد جواد حسيني  .386

 ،.ھـ1419 –قم ، مطبعة ونشر مؤسسة النشر ا�سMمي ، 1ط

مطبع�ة ش�ركة ، 1ط، الش�يخ البھ�ادلي احم�د ك�اظم . د: مفتاح الوص�ول ال�ى عل�م ا�ص�ول  .387

 .م1994 -حسام للطباعة الفنية المحدودة  

: ت(الراغ��ب ا�ص��بھاني اب��و القاس��م الحس��ين ب��ن محم��د : المف��ردات ف��ي غري��ب الق��ران   .388

 . ھـ1404 –دفتر نشر الكتاب ، 1ط، )ھـ502

محس��ن العراق��ي : تحقي��ق، ھ��ـ 1361:ت(العراق��ي اغ��ا ض��ياء ال��دين  :مق��ا�ت ا�ص��ول  .389

 . ت ، �.الطبعة المحققة–قم ،منشورات مجمع الفكر ا�سMمي ،  1ط، ومنذر الحكيم ،

، ) ÷ه1353:ت(الحائري عل�ي ب�ن الحس�ين ب�ن ي�ونس : مقتنيات الدرر وملتقطات الثمر  .390

 .ھـ1379 –ن طھرا، دار الكتب ا�سMمية ، مطبعة الحيدري ، 1ط

اب���ن حج���ر ش���ھاب ال���دين العس���قMني : مقدم���ة ف���تح الب���اري ش���رح ص���حيح البخ���اري  .391

 .ت،�. بيروت ، مطبعة دار المعرفة للطباعة والنشر ، 2ط، ) ھـ852:ت(

تحقي�ق ، ) ھ�ـ 381:ت(الصدوق ابو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه : المقنع  .392

 .ھـ1415 –مطبعة ا�عتماد ، ) ع(ام الھادي لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة ا�م: 

تحقيق ونشر مؤسس�ة ، )ھـ413:ت(المفيد محمد بن محمد بن النعمان العكبري :المقنعة  .393

 . ھـ1410، 2ط،النشر ا�سMمي

الص��دوق اب��و جعف��ر محم��د ب��ن الحس��ين ب��ن عل��ي ب��ن بابوي��ه :  م��ن � يحض��ره الفقي��ه  .394

 .ھـ 1404 –الناشر جامعة المدرسين  2ط،علي اكبر غفاري : تحقيق ، ) ھـ381:ت(

: ت(اب��ن ش��ھر اش��وب مش��يرالدين اب��ي عب��د ال��ه محم��د ب��ن عل��ي : مناق��ب ال اب��ي طال��ب  .395

مطبعة محمد ك�اظم الحي�دري ، 1ط،لجنة من ا ساتذة النجف : تصحيح وشرح ، ) ھـ 588
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 .ھـ1276 –النجف ا�شرف ، 

نشر مؤسس�ة ، مطبعة العروج، 1ط،روح هللا، الخميني ،مناھج الوصول الى علم ا�صول .396

  .ھـ1414/قم  -تنظيم ونشر اثار ا�مام الخميني

، مطبع�ة دار الفك�ر ، 3ط، الزرق�اني محم�د عب�د العظ�يم : م القرآن ومناھل العرفان في عل .397

 .ت،�.بيروت

دار الكت�اب للطباع�ة ،6ط، محم�د جعف�ر،الشوش�تري: منتھى الدراي�ة ف�ي توض�يح الكفاي�ة  .398

  .م1451/غديرمطبعة ،والنشر

، ) ھ��ـ726: ت(العMم��ة اب��و منص��ور الحس��ن ب��ن يةس��ف ب��ن المطھ��ر :  منتھ��ى المطل��ب  .399

 .ھـ1333 –الناشر حاج تبريز ، بيشنماز : مقابلة 

اب���ن الج���زري محم���د ب���ن محم���د ب���ن محم���د ب���ن عل���ي ب���ن يوس���ف : منج���د المق���رئين  .400

  .ھـ1403/بيروت، دار الكتب العلمية ،1ط) ھـ833(الدمشقي

تحقي�ق ، ) ھ�ـ505: ت(الغزالي ابو حامد محمد بن محمد : ل من تعليقات ا�صول المنخو .401

 .ت ، �.بيروت ، دار الفكر للطباعة والنشر  ، محمد حسين ھينو :

، مطبع�ة مھ�ر ،  28ط، ) ھـ 1413: ت(الخوئي ابو القاسم علي اكبر : منھاج الصالحين  .402

 .ھـ1410 –قم ، مدينة العلم : الناشر 

، الناش��ر مكت��ب آي��ة هللا السيس��تاني  1ط، السيس��تاني عل��ي الحس��يني : لص��الحين منھ��اج ا .403

 .ھـ 1416 –قم ، مطبعة ستارة 

مطبع��ة ونش��ر ، 1ط، اب��و طب��رة ھ��دى جاس��م محم��د :  الق��رآنالم��نھج ا�ث��ري ف��ي تفس��ير  .404

  م-1994 -قم ، المكتب ا�عMم ا�سMمي 

، ) ھ�ـ841: ت(العب�اس احم�د ب�ن محم�د  ابن فھد الحلي جمال الدين ابو: المھذب البارع  .405

 .ھـ1407-قم ، جامعة المدرسين :  مطبعة ونشر ، مجتبى العراقي : تحقيق

محمدعب�د :ض�بطه ، 2ط،) ھ�ـ790:ت(الشاطبي ابراھيم بن موسى الغرناطي : الموافقات  .406

 .م1975/ ھـ1359-بيروت ، مطبعة جار المعرفة للطباعة والنشر ، هللا دراز 

جMل ال�دين عب�د ال�رحمن ب�ن عم�ر ب�ن رس�Mن ، البلقيني: لوم في مواقع النجوممواقع الع .407

عبد الستار اب�و . عمر سليمان ا�شيقر و د. د:     تحقيق). ھـ824ت(، البلقيني المصري
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  .م1988-ھـ1409/الكويت –وزارة ا�وقاف والشوؤن الدينية ، 1ط،رغده

طب�ع ، للسيد علي بن محمد الجرجاني :عضد الدين ا�يجي مع شرح المواقف : المواقف  .408

 .ھــ1286-القسطنطينية ، 

 - ق��م، مؤسس��ة بقي��ة هللا لنش��ر العل��وم ا�س��Mمية ، داود العط��ار . د:م��وجز عل��وم الق��ران  .409

 . ھـ1399

مطبع���ة ،1ط،)معاص���ر(ا�نص���اري الش���يخ محم���د عل���ي : الموس���وعة الفقھي���ة الميس���رة  .410

  .ھـ1415/نشر مجمع الفكر ا�سMمي.باقري

: تحقي�ق ، ) ھ�ـ597: ت(اب�ن الج�وزي اب�و الف�رج عب�د ال�رحمن ب�ن عل�ي : الموضوعات  .411

المطبع�ة الس�لفية / مطبع�ة ونش�ر محم�د عب�د المحس�ن ، 1ط، عبد ال�رحمن محم�د عثم�ان 

 .ھـ1386 –المدينة المنورة ،

عبد الملك . د: تحقيق، )ھـ553:ت(السمرقندي عMء الدين شمس النظر: ميزان ا�صول  .412

 . م1987، 1ط، الرحمن السعدي عبد 

  ،) ھـ748:ت(الذھبي ابة عبد هللا محمد بن محمد بن عثمان :ميزان ا�عتدال  .413

 .ھـ 1382-بيروت ، مطبعة ونشر دار المعرفة ،  1ط، علي محمد البجاوي : تحقيق 

مطبع���ة ونش���ر دار ،دار الح���ديث :تحقي���ق ، 1ط، ال���ري ش���ھري محم���د: مي���زان الحكم���ة  .414

 .ھـ1375-قم ، الحديث 

منش�ورات جماع�ة ، ) ھ�ـ1402:ت(الطباطبائي محمد حس�ين : الميزان في تفسير القرآن  .415

 .ت، �. قم ،  المدرسين 

ح�اتم ص�الح . د: تحقي�ق، ) ھ�ـ117:ت(السدوس�ي قت�ادة ب�ن دعام�ة : الناسخ والمنس�وخ  .416

 .م1988/ ھـ1409 –مؤسسة الرسالة ، الناشر جامعة بغداد ، 3ط،الضامن 

مركز البح�وث والدراس�ات العلمي�ة :تحقيق، )ھـ436:ت(الشريف المرتضى : يات الناصر .417

 . ھـ1417 –طھران ، مؤسسة الھدى ، نشر رابطة الثقافة والعMقات ا�سMمية ، 1ط، 

–دار الفك�ر ، 2ط،مصطفى الزلم�ي. د، النسخ في القران الكريم دراسة تشريعية تاريخية  .418

  .م1971بيروت

 –مص���ر ،دار المع���ارف ، 3ط، النش���ار س���امي . د: ي ف���ي ا�س���Mم نش���أة الفك���ر الفلس���ف .419
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  .م1969/ ھـ1385

طب��ع ، )ھ��ـ833ت(محم��د ب��ن محم��د الدمش��قي،اب��ن الج��زري :النش��ر ف��ي الق��راءات العش��ر .420

  ).ت.�(،المكتبة التجارية الكبرى

  ،)م1951ت(محمد بن عبد الرحيم الغروي، النھاوندي، نفحات الرحمن .421

، 2ط، ) ھ��ـ413:ت(المفي��د محم��د ب��ن محم��د ب��ن النعم��ان العكب��ري  :النك��ت ا�عتقادي��ة  .422

 .م1993/  ھـ1414 –بيروت ، مطبعة ونشرار المفيد

احمد : تحقيق )ھـ 403:ت(الباقMني ابو بكر محمد بن الطيب . نكت ا�نتصار لنقل القران .423

  .ت، � –ا�سكندرية / مصر، منشاة المعارف ،  3ط،صقر 

  

، ) ھ�ـ413:ت(المفيد محمد ب�ن محم�د ب�ن النعم�ان العكب�ري : صول النكت في مقدمات ا� .424

-بي���روت ، مطبع���ة ونش���ر دار المفي���د ، 2ط،محم���د رض���ا الحس���يني الجMل���ي : تحقي���ق 

 .م1993/ ھـ1414

، 1ط، بقل��م حس��ين عل��ي المنتظ��ري ، تقري��ر ابح��اث حس��ين البروج��ردي : نھاي��ة ا�ص��ول  .425

 .ھـ 1415 –قم ، نشر تفكر ، مطبعة القدس  

طب��ع ونش��ر مؤسس��ة النش��ر ، 1ط، ) ھ��ـ1361:ت(العراق��ي ض��ياء ال��دين : نھاي��ة ا�فك��ار .426

 .ھـ1405 –ا�سMمي قم 

مھ�دي اح�دي :تحقي�ق،الغ�روي محم�د حس�ين ا�ص�فھاني:نھاية الدراية ف�ي ش�رح الكفاي�ة .427

  .ھـ1414/قم-انتشارات سيد الشھداء-مطبعة امير، 1ط،امير كMلي

طب�ع ونش�ر ، 1ط، )ھ�ـ1329ت(الخراس�اني محم�د ك�اظم: اي�ةنھاية النھاية ف�ي ش�رح الكف .428

  .ھـ1405 –مؤسسة النشر ا�سMمي قم 

: تحقي�ق ، ) ھ�ـ606ت(ابن ا�ثير المبارك بن محمد ا�ح�زري :النھاية في غريب الحديث  .429

  -ق���م ، مؤسس���ة اس���ماعيليان ،  4ط، ومحم���ود محم���د الطن���احي ،ط���اھر احم���د ال���راوي 

 .ھـ1406

 .ت ، �. بيروت ، دار المعرفة :نشر وطباعة ، 1ط، شرح محمد عبدةه : نھج البMغة  .430

العMم�ة الحل�ي اب�و منص�ور جم�ال ال�دين الحس�ن ب�ن يوس�ف : نھج الحق وكشف الصدق  .431
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مطبع��ة ، رض��ا الص��در : تق��ديم ، ع��ين هللا الحس��يني :  تعلي��ق ، ) ھ��ـ 726: ت(المطھ��ر 

 .ت ، �. مؤسسة دار الھجرة ،الصر 

مطبع�ة ، ) ھ�ـ597: ت(ابن الجوزي جمال الدين ابو الفرج عبد ال�رحمن : آن نواسخ القر .432

 .ت ، �. بيروت، ونشر دار الكتب العلمية 

، 1ط، رج��ائي :تحقي��ق، ) ھ��ـ1112:ت(الجزائ��ري نعم��ة هللا الموس��وي : ن��ور الب��راھين   .433

 .ھـ1417  -مؤسسة النشر ا�سMمي: طبع ونشر 

) ھ�ـ1255: ت(الشةكاني محمد بن علي بن محمد : خيار نيل ا�وطار من احاديث سيد ا� .434

 .م1973بيروت ، الناشر دار الجيل ، 

البغدادي اس�ماعيل باش�ا ب�ن محم�د : ھداية العارفين الى اسماء امؤلفين وآثار المصنفين  .435

مطبعة ونشر دار احي�اء الت�راث العرب�ي  بي�روت ،  1ط، ) ھـ1339:ت(امين بن ميرسليم 

 .م1951

الحس��ن ب��ن المنص��ور ب��ا� القاس��م مطبع��ة الخانج��ـي : لعق��ول ال��ى غاي��ة الس��ؤل ھداي��ة ا .436
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Abstract 

 
This study is effective in enhancing the contribution of the Arab 
Islamic Library is one of the new effort Albwakir in its format, 
the researcher has never one of the researchers that touched 
on such a study. They had meant to study the Koran and 
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science impact on the scientific interpretation and highlight the 
assets and resources of the agreement and divergence among 
the commentators and fundamentalists. And after: 
 
It is patently obvious that the Koran is the book revealed by 
God Almighty bless our Prophet Muhammad (Allah bless him 
and his family) which addresses this book Quran the general 
principles of the Islamic message and by the associated 
message from the beliefs and provisions of the ethics and as 
was reflected in the Qur'anic text on according to the 
formulation of particularly characterized by two aspects are 
important:  
The technical and scientific side: 
 
The technical aspect deals with the phenomenon miraculous 
belonging to Prophet Mohammed (may Allah bless him and his 
family) for the formulation of the Quranic text, in terms of value 
of rhetoric and embodied in the properties of a variety of curse 
of books and media and invokes secrets which do not have 
room to mention here in this article. 
 But the scientific aspect deals with everything ticked book 
Majid science served the Koran and emerged from it, it 
represents all that paint God our principles serve researchers in 
the collection of knowledge and sciences, patent pending 
charge of one hand, and increase the prospects of knowledge 
on the other. 
  
There is no doubt that the book of God deals with a range of 
science that took scientists and multiply by the reflection for 
appointment to the memorization of facts and reveal the 
meanings of the Koran great access to Murad God in the holy 
book. 
 There is no doubt that he was able to God Almighty to forge a 
great Qur'an on in accordance with clause principles of science 
and clear and ready unequivocal and unambiguous, but 
Almighty God and the wisdom of particular make this Qur'an, is 
fraught with inter phenomena of scientific, technical, 



 366

expressive, and left to readers and researchers an opportunity 
to examine and study the sciences and to benefit from whether 
these sciences, which have a close relationship in the 
development of legal provisions or the principles or moral 
beliefs.  
This meant the commentators from the media and 
fundamentalists on both of this science, and begged them, and 
Dfuha in their work separately. 
  
Some Asatzni evacuation has no impact on the Quranic your 
title, the work of fundamentalist; Valosoli Science does not deal 
with the Koran, but it is a science dealing with the public and 
private deals with its title-General and the absolute and 
unrestricted public its title, and so the rest of the names that are 
similar to the Quranic sciences. 
 This view of His Majesty the amount of of sir decent, but the 
researcher had a different point of view; as the impact of the 
Koran in general of Science in assets, is clear and 
unambiguous, Science and the Koran, the Koran, then how can 
be influential to the work of fundamentalist or be done 
spared?This aroused the curiosity of the researcher to choose 
the subject of this study and tagged with (functions Sciences of 
the Koran when the commentators and fundamentalists), to 
demonstrate the impact of Quranic studies in the work of the 
interpreter and the work of a fundamentalist, and to clarify the 
differences in giving the general concepts of science Quran 
with a bit of analysis, weighting, reconciling and combining the 
two views When the conflict.  
As the Holy Quran, which no one can be by works, only after 
the interpretation and understanding of the preview and clarify 
Mpehmath, and the way that science is science of the Koran, 
and they are many and multiple and diverse in its purpose (and 
the type of species, but if a person wants investigated for 
Astafrg years old and does not judge his "), and their wealth 
and firm relevant to the work and the work of fundamentalist 
interpreter, including what is strange about it, but this has 
limited the researcher to report the inter-Quranic commentators 



 367

and fundamentalists, leaving only what is not has something to 
do with drawing the Quranic science, for example. 
 The most experienced search difficult is the lack of such study 
to the researchers, could not find a researcher - to brief him - 
had to study in his work and to achieve the required results, 
and show the purpose of this study, added that extra effort to 
the effort the researcher.  
This is in addition to the obstacles of intellectual and social 
systems Scholar, and the difficult circumstances through which 
our beloved country, as well as the subject of study is directly 
linked to more science accuracy and depth and seriousness: 
the science of interpretation and knowledge assets, and trying 
to take Bmsailhma solving Rmozhma complex is impossible 
without the effort and manage large , This calls for science to 
take the other is an introduction to them, as a science of 
language and literature and modern, and others. 

  


